Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Bornego Sulinowa
w okresie międzysesyjnym

Ostatnia sesja, na której przedstawiana była informacja z działalności Burmistrza
Bornego Sulinowa odbyła się w dniu 02 lutego 2012 r.

SPOTKANIA
W okresie międzysesyjnym Pani Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła w następujących
spotkaniach:
 03 lutego 2012 r.- z Prezesem PKS Koszalin – omówienie spraw bieŜące dot. dowozu dzieci,
 06 lutego 2012 r. - z Kancelarią Radców Prawnych Kotynia i Wiśniewski ze Szczecinka
 07 lutego 2012 r. – z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku
w sprawie inwestycji drogowych, zagospodarowania „Głowy Orła”, zagospodarowania szlaków
turystycznych,
 09 lutego 2012 r. – udział w koncercie „Wieczór na Ludowo” zespołu „Jarzębiny” z Jelenia
w Studiu Koncertowo – Nagraniowym Radia Koszalin,
 09 lutego 2012 r – Walne Zebranie OSP Borne Sulinowo,
 13 lutego 2012 r. – z Dyrektorem ZOZ-u w sprawie funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Silnowie,
Łubowie i Bornem Sulinowie,
 14 lutego 2012 r. – udział w Powiatowej Radzie Zatrudnienia - Szczecinek,
 14 lutego 2012 r. – udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmianami planu

zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kiełpino.
 16 lutego 2012 r. – udział w zebraniu wiejskim w Starowicach - omówienie spraw bieŜące sołectwa,
w tym omówienie moŜliwości podłączenia się do sieci wodociągowej oraz propozycji rozwiązania
gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Jeziorna, Czochryń, Starowice poprzez budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków,
 17 lutego 2012 r. – zebranie sprawozdawcze OSP Łubowo,
 20 lutego 2012 r. – walne zebranie członków Lokalnej Grupy Działania - Szczecinek,
 21 lutego 2012 r. - spotkanie z Panią Sołtys z Sołectwa Łubowo – omówienie spraw bieŜących
sołectwa,
 21 lutego 2012 r. – w sprawie projektu „ Grant na Edukację” z przedstawicielami ZS Borne
Sulinowo,
 22 lutego 2012 r. - z Panią Sołtys Sołectwa Ciemino – w sprawie budowy pomostu nad jeziorem
Ciemino,
 22 lutego 2012 r. – udział w wyborach przewodniczącego i członków do Rady Osiedla nr 2,
 23 lutego 2012 r. – udział w wyborach przewodniczącego i członków do Rady Osiedla nr 1,
 23 lutego 2012 r. – z Panią Dyrektor Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Bornem Sulinowie
– w sprawie dalszej współpracy w roku 2012/2013,

 23 lutego 2012 r. – zebranie wiejskie Sołectwa Śmiadowo – wybór członków do rady sołeckiej,
 24 lutego 2012 r. – z Dyrektorem ZOZ-u – w sprawie organizacji pracy lekarzy w SP ZOZ Borne
Sulinowo

W sprawach skarg i wniosków - w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Bornego Sulinowa oraz
Zastępca Burmistrza przyjmowali 56 interesantów.

REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY

1. Udział w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym
a) realizacja projektów

PROW 2007-13 Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej „Rozwój systemu
segregacji odpadów komunalnych w Gminie Borne Sulinowo”
Przygotowano i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego WZ kolejne poprawki do wniosku o płatność
wraz z poprawionym wnioskiem i załącznikami.

PROW 2007-13

Małe projekty „Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie

systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych na terenie miasta Borne Sulinowo”
W związku

z przywróceniem przedmiotowego wniosku do oceny, na wezwanie Urzędu

Marszałkowskiego WZ przygotowano i przesłano poprawki do wniosku.

PROW 2007-13

Małe projekty „Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie

systemu monitoringu wizyjnego stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń i Radacz”
W związku

z przywróceniem przedmiotowego wniosku do oceny, na wezwanie Urzędu

Marszałkowskiego WZ przygotowano i przesłano poprawki do wniosku.

PROW 2007-13

Odnowa Wsi „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez

stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych” (strefy w Silnowie i Krągach)
W związku z podpisaniem w grudniu 2011r. umów o dofinansowanie realizacji kolejnych stref sportoworekreacyjnych, uruchomiono procedurę postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
W 2012r. realizowane będą 2 strefy – w Silnowie (obok gimnazjum) i Krągach. Wspólnie z Referatem
Inwestycyjnym opracowana została dokumentacja przetargowa. Przetarg zostanie rozstrzygnięty 6 marca
2012r.

2

PROW 2007-13

Odnowa Wsi „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez

stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych” (strefy w Silnowie i Liszkowie)
W związku z pozytywną oceną przeprowadzonego postępowania przetargowego przesłano do Urzędu
Marszałkowskiego WZ pismo w sprawie zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie. ZłoŜono wniosek
o płatność.

PO Ryby (oś IV – realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów ZaleŜnych od Rybactwa
„Partnerstwa Drawy”), działanie „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zaleŜnych od rybactwa”
„Zwiększenie atrakcyjności jez. Pile poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno –wypoczynkowej
i edukacyjnej”
Wniosek został pozytywnie zweryfikowany przez Urząd Marszałkowski WZ. W związku z tym
podpisano umowę o dofinansowanie. Projekt zakłada wykonanie nowych pomostów w „Zatoce Cichej” w
Bornem Sulinowie oraz ustawienie tablic edukacyjnych. Planowany koszt realizacji projektu –
192.550,44 zł. Wnioskowana dotacja – 96.000,00 zł. Ogłoszono przetarg na budowę pomostów. Trwa
opracowywanie tablic informacyjnych oraz folderu promującego turystykę wodną w gminie Borne
Sulinowo. Pełna realizacja projektu planowana jest na wiosnę 2012r.

PROW 2007-13 Małe projekty „Targi Chleba i Miodu”
We współpracy z CKiR przygotowano poprawki do wniosku o płatność. Poprawki zostały przesłane do
Urzędu Marszałkowskiego WZ.

PROW 2007-13 Małe projekty „Zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Juchowie poprzez
zakup wyposaŜenia oraz poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów historycznych”
Przygotowano poprawki do wniosku o płatność. Wniosek został ponownie przesłany do Urzędu
Marszałkowskiego WZ.

PROW

2007-13

Odnowa

Wsi

„Remont

połączony

z

modernizacją

świetlic

wiejskich

w miejscowościach Liszkowo, Nobliny i Rakowo”
Opracowano i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego WZ poprawki do wniosku o płatność. Niezbędna
dokumentacja oraz poprawki zostały przygotowane we współpracy z CKiR i Referatem Inwestycyjnym.

PROW 2007-13 Małe projekty „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Rakowo”
Przygotowano poprawki do wniosku o dofinansowanie. Poprawki zostały przesłane do Urzędu
Marszałkowskiego WZ.
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PO KL Działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Borne Sulinowo
Dn. 23.01.2012r. przesłano do WUP w Szczecinie aktualizację wniosku o dofinansowanie, a dnia
13.02.2012 r. wyjaśnienia do aktualizacji. Wypłacono nauczycielom wynagrodzenie za przeprowadzone
w okresie 21.12.2011-20.01.2012r. zajęcia dydaktyczne.

PROW 2007-13, Program LEADER, Małe projekty „Wzrost atrakcyjności lokalnego zespołu
ludowego Podlotki poprzez zakup instrumentów muzycznych i strojów”
Dn. 13.02.2012 r. podpisano z MBP w Bornem Sulinowie Umowę przekazania dotacji celowej na
realizację zadania. Kwota 5.722,35 zł stanowi wkład własny MBP do projektu.
Wartość projektu - 13.425,50 zł. Kwota wnioskowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego WZ –
7.703,15 zł.

PROW 2007-13, Program LEADER, Małe projekty „Zakup strojów ludowych i sprzętu
muzycznego dla zespołu wokalno-instrumentalnego Jarzębiny”
Dn. 13.02.2012 r. podpisano z MBP w Bornem Sulinowie Umowę przekazania dotacji celowej na
realizację zadania. Kwota 4.251,28 zł stanowi wkład własny MBP do projektu.
Wartość projektu – 10.826,28 zł. Kwota wnioskowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego WZ 6.575,00 zł.

b) złoŜone wnioski o dofinansowanie

Projekty Partnerskie Grundtviga (Grundtvig Partnership)
Dn. 15.02.2012 r. złoŜono w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wniosek pn. „Creating
a Fundament for Teaching the History of Cold War”. Projekt, który sygnowało 7 partnerów z Niemiec,
Danii, Szwecji, Norwegii, Estonii i Polski dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych w sektorze
turystyki i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze. Tematem przewodnim projektu
jest łącząca wszystkich partnerów historia i spuścizna okresu Zimnej Wojny. Wnioskowana kwota
dofinansowania dla gminy Borne Sulinowo wynosi € 16.000,00.

Patriotyzm jutra
Dn. 30.01.2012 r. złoŜono w Muzeum Historii Polski w Warszawie wniosek o dofinansowanie kwotą
11.725,00 zł realizacji projektu „Odkrywamy nieznane karty polskiej historii – wystawa Oflag IID Gross
Born 1940-1945”. Wniosek złoŜony w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego
Sulinowa dot. organizacji wystawy poświęconej jeńcom Oflagu IID Gross Born. Wystawa zostanie
zaprezentowana podczas uroczystości zaplanowanych na 15 maja 2012 r. upamiętniających 70 rocznicę
wymarszu francuskich jeńców wojennych z obozu Oflag IID i przybycia polskich jeńców wojennych do
obozu Oflag IID. Całkowita wartość projektu wynosi 13.125,00 zł.
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Animator – Moje Boisko ORLIK 2012
Dn. 03.02.2012r. złoŜono w Zarządzie Głównym Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie wniosek
o dofinansowanie w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2012, z moŜliwością przedłuŜenia do 30 listopada
2012 (max. 9 miesięcy) 50% kosztów wynagrodzenia 2 animatorów na boisku Orlik w Bornem
Sulinowie. Dofinansowanie na okres do 30 czerwca br. zostało przyznane. Wkład własny Gminy Borne
Sulinowo w kwocie 9.000,00 zł (na maksymalny okres 9 miesięcy) zabezpieczono w budŜecie CKiR.

Youngster Plus
Dn. 21.02.2012r. na podstawie deklaracji dyrektorów gimnazjów z terenu Gminy Borne Sulinowo
złoŜono w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie deklarację kontynuacji udziału
gimnazjów w Bornem Sulinowie, Silnowie i Łubowie w programie Youngster Plus w roku szkolnym
2012/13. Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieŜy z terenów wiejskich poprzez
umoŜliwienie uczniom klas III gimnazjów udziału w dodatkowych zajęciach j. angielskiego w rocznym
wymiarze 90 h dla kaŜdej grupy zaawansowania językowego. Wnioskowana kwota dofinansowania
wynosi 10.350,00 zł, wkład własny Gminy Borne Sulinowo 10.350,00 zł.

PO Ryby 2007-13 (oś 4) „Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego poprzez renowację,
zabezpieczenie i oznakowanie kąpieliska PlaŜy Słonecznej w Bornem Sulinowie”
Pracownik referatu PW koordynował przygotowanie dokumentacji niezbędnej

do realizacji

przedsięwzięcia oraz przygotował wniosek o dofinansowanie. Wniosek został złoŜony dn. 16.01.2012r.
w biurze LGR „Partnerstwo Drawy”. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 104.200 zł. Na
posiedzeniu dn. 26 stycznia 2012r. wniosek został wybrany do dofinansowania.

c) przygotowania do realizacji projektów

Wzrost atrakcyjności jez. Pile poprzez budowę infrastruktury sportowo-turystycznej w Bornem
Sulinowie, Pilawie, Dąbrowicy i Silnowie
We współpracy z Referatem Inwestycyjnym opracowano zakres prac do wykonania w ramach
przygotowywanej koncepcji zagospodarowania sportowo – turystycznego jez. Pile. Wyłoniono
wykonawcę koncepcji. Planowany termin wykonania dokumentacji – koniec października 2012r.

2. Promocja
a) współpraca z mediami
 Dn. 09.01.2012r. zawarto z Gawex Media sp. z o.o. umowę na przygotowanie i emisję
(raz w miesiącu) 10-minutowego „Magazynu Samorządowego z Bornego Sulinowa”.
 Dn. 20.01.2012r. zawarto z Media Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie Aneks nr 6 do Umowy
z dn. 28.05.2007 r. na publikację (raz w miesiącu) Głosu Bornego Sulinowa we wkładce Regiony
„Głosu Koszalińskiego”.
 Dn. 16 lutego br. odbyło się spotkanie z dziennikarzem Głosu Koszalińskiego. Przekazane
informacje ukazały się w lutowym dodatku do GK „Regiony”.
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b) strona internetowa
Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek podległych oraz
innych instytucji, aktualizowano gminną stronę internetową www.bornesulinowo.pl.

c) materiały graficzne
 opracowanie i druk nowego wzoru upowaŜnień dla StraŜy Miejskiej,
 wykonanie projektu tablicy upamiętniającej Ŝołnierzy francuskich i polskich, którzy polegli
w Oflagu IID.

d) materiały promocyjne
Opracowano tekst, mapki i skompletowano fotografie do nowego bezpłatnego folderu Gminy Borne
Sulinowo. Dn. 31 stycznia br. wysłano zapytania ofertowe do 3 firm na skład i druk wydawnictwa.
Planowany nakład ulotki to 10.000 egz., w tym 2.000 wersji niemieckojęzycznej.

3. Turystyka
 Przygotowano fotografie oraz informacje nt. atrakcji turystycznych i bazy noclegowej gminy
Borne Sulinowo do portalu internetowego www.goscinnapolska.eu.
 Na prośbę organizatora warszawskich targów turystycznych MT TARGI www.mttargi.pl,
przygotowano i przesłano komplet fotografii oraz informacje nt. atrakcji turystycznych i bazy
noclegowej gminy Borne Sulinowo. MoŜliwość zamieszczenia przedmiotowej informacji na ww.
portalu internetowym jest wynikiem ubiegłorocznego uczestnictwa gestorów branŜy turystycznej
w targach „Lato 2011” w Warszawie.
 Na prośbę SAPIK w Szczecinku, sprawdzono oraz uzupełniono zdjęcia i dane teleadresowe dla
gminy Borne Sulinowo do nowego folderu „Baza Noclegowa Powiatu Szczecineckiego”.
 Na wniosek koordynatora projektu ZROT „Pomorski Krajobraz Rzeczny”, uzupełniono
kompleksową ankietę dot. bazy turystyczno-noclegowej w gminie Borne Sulinowo.
 Przygotowano udział gminy Borne Sulinowo i LOT Borne Sulinowo w targach „Na Styku
Kultur” w Łodzi. Impreza wystawiennicza odbędzie się w łódzkim centrum kongresowowystawienniczym w dniach 24-26 lutego 2012r. Charakter stoiska o pow. 70m2 nawiązywać
będzie do militarnej historii miasta.

4. Współpraca w ramach związków międzygminnych i stowarzyszeń

Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Drawy – Program Operacyjny RYBY (Oś 4)
Na prośbę LGR Szczecinek, przygotowano ankietę nt. miejsc przeznaczonych do kąpieli nad jez. Pile.
Dn. 26 stycznia br. pracownik Referatu PW uczestniczył w posiedzeniu Komitetu LGR. Dokonano oceny
wniosków złoŜonych w ramach III naboru. Dn. 15 lutego br. odbyło się posiedzenie odwoławcze.
Dn. 20 lutego br. pracownik Referatu PW uczestniczył w walnym zebraniu członków LGR.
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5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

a) Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012r.
Do konkursu przystąpiło 17 organizacji z siedzibą na terenie gminy Borne Sulinowo. Podczas posiedzeń
2 i 8 lutego br. komisja zweryfikowała oferty i przedstawiła do akceptacji Burmistrzowi Bornego
Sulinowa wyniki swych prac. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej w 2012r. zadania
publiczne realizować będą następujące organizacje:
 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 161.000,00 zł
1) Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Łubowo – 50.000,00 zł
2) Klub Sportowy „Pionier 95” – 50.000,00 zł
3) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Tenis Stołowy” – 6.000,00 zł
4) Uczniowski Klub Sportowy Borne Sulinowo – 6.000,00 zł
5) Ludowy Zespół Sportowy „Bricomarche” – 25.000,00 zł
6) Uczniowski Klub Sportowy „Juchowo” – 1.000,00 zł
7) Uczniowski Klub Sportowy „Astron” – 3.000,00 zł
8) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Taekwondo” – 16.000,00 zł
9) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łubowo – 2.000,00 zł
 z zakresu przeciwdziałania uzaleŜnieniom i patologiom społecznym - 20.000,00 zł
1) Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Pierwszy Krok” - 20.000,00 zł
 z zakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia - 15.000,00 zł
1) Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Promyk Nadziei” 15.000,00 zł
 z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym - 5.000,00 zł
1) Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów. Zarząd Rejonowy w Szczecinku –
2.000,00 zł
2) Stowarzyszenie „Wyprzedzić Czas” - 1.000,00 zł
 z zakresu turystyki i krajoznawstwa - 8.000,00 zł
1) Lokalna Organizacja Turystyczna - 4 000,00 zł
2) Stowarzyszenie dla Dzieci i MłodzieŜy Środowisk Lokalnych „Pomost” - 2 000,00 zł
3) Stowarzyszenie Miłośników Miejscowości Radacz - 2 000,00 zł
 z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego - 1.000,00 zł
1) Fundacja im. Stanisława Karłowskiego - 1.000,00 zł

Dn. 20 lutego br., po uzgodnieniach warunków realizacji zadań publicznych w 2012r., z wytypowanymi
w ramach konkursu organizacjami podpisano umowy.
Dn. 6 lutego br. podpisano ze Stowarzyszeniem Miłośników Sołectwa Jeleń umowę na realizację zadania
„Wieczór na ludowo”. Na ten cel organizacja otrzymała „mały grant” w wys. 1.219,51 zł.
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6. Sport
Dn. 7 lutego br. zorganizowano spotkanie z nauczycielami WF ze szkół z terenu gminy Borne Sulinowo
w sprawie ustalenia kalendarza szkolnych imprez sportowych na 2012r. oraz podziału środków w wys.
5.000,00 zł zabezpieczonych w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na sport szkolny.

7. Organizacja wydarzeń
Dn. 23 stycznia br. wydano CKiR w Bornem Sulinowie zezwolenie na organizację imprezy turystycznorozrywkowej „I Poligon Zimowy Borne Sulinowo 2012”.

Wieczór na ludowo
Dn. 9 lutego br. zorganizowano wyjazd Burmistrza Bornego Sulinowa, grupy radnych RM w Bornem
Sulinowie, delegacji Urzędu Miejskiego i grupy mieszkańców gminy Borne Sulinowo do Radia Koszalin.
O godz. 18.00, w Studiu Koncertowo – Nagraniowym im. Czesława Niemena, odbył się kolejny koncert z
cyklu „Wieczór na Ludowo”. Spotkanie uświetniły występy zespołu „Jarzębiny” z Jelenia. Partnerem
„Wieczoru na Ludowo” był Urząd Miejski w Bornem Sulinowie oraz Stowarzyszenie Miłośników
Sołectwa Jeleń.

IX Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych „Gąsienice i Podkowy”
Dn. 23.02.2012r. wysłano do MON w Warszawie Wniosek o objęcie patronatu honorowego nad imprezą
zaplanowaną na 16-19.08.2012r.
Dn. 23.02.2012r. wysłano pisma z prośbą o dofinansowanie imprezy: kwotą 30.000,00 zł do Marszałka
Woj. Zachodniopomorskiego i kwotą 20.000,00 zł do Starosty Szczecineckiego.

8. Oświata
Stypendia motywacyjne
Na podstawie złoŜonych przez dyrektorów szkół wniosków o przekazanie przez Burmistrza Bornego
Sulinowa środków na wypłatę stypendiów motywacyjnych za I semestr roku szkolnego 2011/12,
placówkom oświatowym z terenu gminy Borne Sulinowo przekazano kwotę w łącznej wys. 4.004,00 zł.
Dofinansowanie w postaci stypendiów sportowych i motywacyjnych otrzymało 22 uczniów.

REFERAT FINANSÓW I BUDśETU

9. W dniu 16 stycznia 2012 roku wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie Uchwała
Nr VIII/29/Z/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia
12 stycznia 2012 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
publicznego

Gminy

Borne

Sulinowo

na

lata

2012-2026

wraz

z

pismem

przewodnim

Nr KZZ/0022/22/EW/2012 z 13.01.2012r. Uchwała Nr VIII/29/Z/2012 została opublikowana
w gminnym publikatorze teleinformatycznym – Biuletyn Informacji Publicznej w dniu 18 stycznia
2012 roku.
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10. W sprawie wykonania uchwały Nr XVI/199/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia
29 grudnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów:
- w dniu 2 stycznia 2012 roku zwrócono się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół
Zamiejscowy w Koszalinie z wnioskiem o wydanie opinii o moŜliwości spłaty w latach 2012-2021
kredytu w kwocie 1 273 201,00 zł,
- w dniu 24 stycznia 2012 roku wpłynęła do Urzędu uchwała Nr XVIII/91/Z/2012 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie wydania
pozytywnej opinii o moŜliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Gminę Borne Sulinowo wraz z pismem
przewodnim Nr K-ZZ-0022/64/EW/12 z dnia 23 stycznia 2012 roku,
- w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano w dniu
31 stycznia 2012 r. umowę o kredyt długoterminowy Nr 1/JST/2012 z Pomorskim Bankiem
Spółdzielczym w Świdwinie Oddział w Bornem Sulinowie.
11. W dniu 31 stycznia 2012 roku przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego Wydziału Ochrony Środowiska w Szczecinie roczne sprawozdanie OŚ-4g
z gospodarowania dochodami budŜetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych
przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2011 rok. Termin
przesłania sprawozdania 21 luty 2012 rok.
12. W dniu 31 stycznia 2012 roku przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie rozliczenia dotacji
przyznanych w 2011 roku na realizację zadań: wyprawka szkolna, stypendia i zasiłki szkolne,
sfinansowanie prac komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.
Termin przesłania rozliczeń 3 luty 2012 roku.
13.

W dniu 31 stycznia 2012 roku przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie szczegółową

informację w zakresie wykorzystania w 2011 roku środków przekazanych z budŜetu Wojewody
Zachodniopomorskiego (dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030) do Gminy Borne Sulinowo oraz
zaangaŜowania środków własnych przez Gminę, na realizację pomocy materialnej w formie: zasiłków
szkolnych i stypendiów szkolnych. Termin przesłania informacji 3 luty 2012 roku.
14.

W dniu 2 lutego 2012 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Szczecinie, Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie oraz Urzędu Statystycznego w Szczecinie
sprawozdanie Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz naleŜności Skarbu Państwa z tytułu wykonania przez
jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych za IV kwartał 2011 roku. Termin przesłania
sprawozdania 7 luty 2012 rok.
15.

W sprawie wykonania uchwały Nr XVI/200/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia

29 grudnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 pt. „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnej
strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Silnowo” w dniu 6 lutego 2012 roku zwrócono się do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie z wnioskiem
o wydanie opinii o moŜliwości spłaty w roku 2012 poŜyczki do kwoty 479 700 zł.
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16.

W sprawie wykonania uchwały Nr XVI/201/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia

29 grudnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 pt. „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnej
strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Krągi” w dniu 6 lutego 2012 roku zwrócono się do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie z wnioskiem
o wydanie opinii o moŜliwości spłaty w roku 2012 poŜyczki do kwoty 311 500 zł.
17. W dniu 6 lutego 2012 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2011. Termin przesłania sprawozdania
10 luty 2012 rok.
18. W dniu 6 lutego 2012 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie, Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie oraz Urzędu Statystycznego w Szczecinie
sprawozdania Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za
IV kwartał 2011 roku. Termin przesłania sprawozdań 15 luty 2012 roku.
19. W dniu 8 lutego 2012 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół
Zamiejscowy w Koszalinie, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie, Prezesa Zarządu
Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bornem Sulinowie, NSZZ „Solidarność” Komisji
Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Szczecinku oraz Dyrektorów szkół
sprawozdanie za 2011 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo, z uwzględnieniem
wysokości kwoty róŜnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr
97, poz. 674 z późn. zm.). Termin przesłania sprawozdania 17 luty 2012 roku.
20. W dniu 8 lutego 2012 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie Wydziału Finansów i BudŜetu informację z wykorzystania dotacji celowej przyznanej
w 2011 r. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wraz z rozliczeniem
zbiorczym dotacji przyznanych w 2011 roku. Termin przesłania informacji i rozliczenia 10 luty 2012 rok.
21. W dniu 10 lutego 2012 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie informację miesięczną dotyczącą wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadań
finansowanych w całości bądź częściowo z budŜetu państwa w ramach dotacji celowych na realizację
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jak równieŜ
dofinansowanie zadań własnych. Informację sporządzono za miesiąc styczeń 2012 roku.
22.

W dniu 10 lutego 2012 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Szczecinie Wydziału Polityki Społecznej w Szczecinie informacje dotyczące wykorzystania dotacji
celowych przekazanych w 2011 roku z budŜetu wojewody zachodniopomorskiego oraz rozliczenie
dotacji przyznanej w 2011 roku na sfinansowanie działalności środowiskowego domu samopomocy
i zestawienie wydatków poniesionych w ramach przyznanej dotacji celowej na sfinansowanie działalności
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bieŜącej środowiskowego domu samopomocy. Termin przesłania rozliczeń i zestawienia 10 luty 2012
roku.
23. Na podstawie Zarządzenia Nr 11/2012 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 10 lutego 2012 roku
dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 9.700,00 zł na podstawie pisma
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.2.2012.4.MW z dnia
30 stycznia 2012 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację
rządowego

programu

wspierania

niektórych

osób

pobierających

świadczenia

pielęgnacyjne

ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. Ponadto dokonano
przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 55.285,74 zł między działami, rozdziałami i paragrafami, w tym
24.642,17 zł na podstawie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie
Nr MGOPS.3014.GK.5.2012 z dnia 8 lutego 2012 roku i 15.000,00 zł z rozdziału 75818 – Rezerwy
do rozdziału 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na koszty prowadzenia
sprawy sądowej.
24. W dniu 22 lutego 2012 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół
Zamiejscowy w Koszalinie, w formie dokumentu i w formie elektronicznej, sprawozdania budŜetowe za
IV kwartał 2011 roku:
 kwartalne sprawozdanie o nadwyŜce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego – Rb-NDS,
 roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŜetowych jednostki samorządu terytorialnego
– Rb-27S,
 kwartalne sprawozdanie o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N,
 roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie naleŜności – Rb-UN,
 roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŜetowych jednostki samorządu terytorialnego
– Rb-28S,
 kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŜnych oraz gwarancji i poręczeń – Rb-Z,
 roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŜnych – Rb-UZ,
 roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego
– Rb-ST,
 roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy – Rb-PDP,
 roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223
ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
 sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz naleŜności Skarbu Państwa z tytułu wykonania przez
jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych – Rb-ZN,
 sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ,
 sprawozdania o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – Rb-50.
25. W dniu 23 lutego 2012 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół
Zamiejscowy w Koszalinie zbiorcze sprawozdania w zakresie jednostek posiadających osobowość
prawną oraz pozostałych jednostek w stosunku, do których organem załoŜycielskim lub nadzorującym
jest jednostka samorządu terytorialnego za IV kwartał 2011 roku (instytucje kultury i SP ZOZ), w tym:
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 kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŜnych oraz gwarancji i poręczeń – Rb-Z,
 roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŜnych – Rb-UZ,
 kwartalne sprawozdanie o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N,
 roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie naleŜności – Rb-UN.
Termin przesłania sprawozdań 27 luty 2012 roku.

INFORMACJA Z DZIAŁAŃ REFERATU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

26. W miesiącu lutym 2012 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie informację
o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym tj. za
miesiąc styczeń 2012 r.
27. W miesiącu lutym, dokonano naliczenia i przesłano do podatników decyzję w/s wymiaru podatków
na 2012 r.
28. W miesiącu lutym 2012 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie
o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń naleŜnych na rzecz sektora finansów
publicznych.

SPRAWOZDANIE REFERATU ORGANIZACYJNEGO

29.

W miesiącu lutym br. podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 3 umowy na

organizację robót publicznych, w ramach których zatrudniono 3 osoby ponadto podpisano jeden aneks do
umowy w ramach, którego przedłuŜono umowy o pracę 4 osobom.
30.

W miesiącu styczniu br. prawnik udzielający porad prawnych dla mieszkańców miasta

i gminy Borne Sulinowo przyjął ogółem 15 osób i udzielił 23 porad.
31.

Zakupiono i zainstalowano system do zarządzania lokalami komunalnymi. Trwa wprowadzanie

danych do systemu.
32.

Podpisano umowę ze Studiem Programistycznym „Zielonka” na serwis oprogramowania do

obsługi zwrotów akcyzy za paliwo dla rolników.
33.

Podpisano umowę z firmą SSM Poland Sp. z o.o. siedzibą w Szczecinie na dzierŜawę

kserokopiarki celem zmniejszenia kosztów eksploatacji urządzenia.
34.

Zapisano Zespół Szkół w Łubowe do programu "Edukacja z Internetem" celem zmniejszenia

opłat za dostęp do Internetu.
35.

Przeprowadzono konsultacje oraz analizę potrzeb w związku z instalacją tablicy interaktywnej

w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie.
36.

Dokonano konfiguracji oprogramowania w sali komputerowej w Budynku Kulturalno-

Oświatowy w Bornem Sulinowie.
37.

Przyjęto opłatę skarbową na kwotę około 1.057,00 zł.

38.

Zarejestrowano 1326 pism wpływających do Urzędu.

39.

Wysłano 4858 przesyłek poleconych, 263 listy zwykłe oraz około 50 sztuk plakatów.
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40.

W ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi na tablicach Urzędu

wywieszono 38 obwieszczeń oraz plakatów okolicznościowych.

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

41.

Liczba Ludności wg stanu na dzień 24 lutego 2012 roku.

a)

MIASTO BORNE SULINOWO:
pobyt stały

4.437

pobyt czasowy
b)

299

GMINA BORNE SULINOWO:
pobyt stały

5.022

pobyt czasowy
c)

149

ogółem ludność

9.907

42. W okresie od 1.01.2012 do 24.02.2012 r. zarejestrowano:
- urodzenia

12

- zgony

13

- małŜeństwa

6

- zameldowanie na pobyt stały

18

- zameldowanie na pobyt czasowy

40

- przemeldowanie

10

- zameldowanie cudzoziemców
- wymeldowanie z pobytu stałego
- wymeldowanie z pobytu czasowego

8
21
8

Prowadzono 3 postępowania administracyjne dot. wymeldowania z pobytu stałego.

43. W zakresie zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych :
 wydano 4 zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych: 3 detal, 1- jednorazowe,
 wygaszono 5 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych: 4 - likwidacja punktu, 1- brak
oświadczenia i opłaty.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA

44. Przygotowano i wydano:
 dwadzieścia siedem zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 pięć wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 dwie decyzje w sprawie podziałów nieruchomości,
 dwa postanowienia podziałowe,
 jedną decyzję rozgraniczeniową.
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45. Prowadzono jedno postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.
46. Umorzono postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości w obrębie Łączno - sprawę
przekazano do rozpatrzenia Sądowi Rejonowemu w Szczecinku.
47. Udzielono Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinku wyjaśnień w sprawie drogi dojazdowej
w obrębie Jeleń i Krągi.
48. Podpisano umowę na projekty decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego.
49. Wystąpiono z pismem do Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinku w sprawie wyjaśnienia terminów
dotyczących projektu planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Borne Sulinowo.
50. Wystąpiono do generalnego projektanta planu dla gminy Borne Sulinowo z wnioskiem o interpretację
zapisów mpzp dla nieruchomości połoŜonej w Jeleniu.
51. Udzielono informacji firmie Elektrim w sprawie zapisów mpzpz gminy Borne Sulinowo.

52. Informacja o prowadzonych pracach w zakresie planowania przestrzennego:

a) Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kiełpino.
W dniu 18 stycznia 2012r. w prasie miejscowej oraz poprzez obwieszczenie ukazała się informacja
Burmistrza o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Kiełpino wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 30 stycznia 2012r. do dnia 22 lutego 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Bornem Sulinowie pokój nr 27 w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmian planu miejscowego odbyła się
w dniu 14 lutego 2012r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, kaŜdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,
moŜe wnieść uwagi. Uwagi naleŜy składać na piśmie do Burmistrza Bornego Sulinowa z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2012r.

b) Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo
dla terenów o symbolach 3 MN, 64 Ut,MN, 65 Ut, 91 U, Ut, MW, 116 Kg, 156 MN,U, 168
MW,MN,U, 188 MW,MN,U, 196 US, 200 MN, Ut, 204 MW,U, 207 MW,MN,U połoŜonych
w miejscowości Borne Sulinowo
W dniu 17 lutego 2012r. Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Dokument przygotowywany jest do uchwalenia

c) Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 12/3, 12/16, 12/63,
12/73, 12/92, 12/94, 22/61, 22/62 połoŜonych w miejscowości Dąbrowica.
Wykonawca planu przygotowuje projekt planu do akceptacji Burmistrza.
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d) Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla
działek nr ewid. 2/1, 5/7, 33/5, 33/6, 61/4, 66, 70, 84/2, 89/4 połoŜonych w miejscowości Komorze
oraz zmiana studium dla obrębu Komorze.
W dniu 8 lutego 2012r. Burmistrz Bornego Sulinowa zgodnie z regulaminem udzielania zamówień
publicznych do kwoty 14 000 euro zaprosił do złoŜenia oferty cenowej na: sporządzanie zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo w obrębie
Komorze oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo
dla działek nr ewid. 2/1, 5/7, 33/5, 33/6, 61/4, 66, 70, 84/2, 89/4 połoŜonych w miejscowości Komorze.
Termin składania ofert – 29 luty 2012r.

e) Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo tzw. Renta
planistyczna.
W związku z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym przez okres pięciu lat od dnia w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się
obowiązujące, burmistrz moŜe pobrać opłatę planistyczną. Opłatę ustala się w drodze decyzji. Zasady
określenia wartości nieruchomości ustalają przepisy o gospodarce nieruchomościami. Opłata jest
dochodem własnym Gminy.
 W dniu 25 stycznia 2012r. wydano decyzję administracyjną w sprawie ustalenia jednorazowej
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. „renty planistycznej”) dla nieruchomości
nr 23/2 zabudowanej budynkiem połoŜonej w obrębie 06 w Bornem Sulinowie Gmina Borne
Sulinowo w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Borne Sulinowo (uchwała nr XXXV/382/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia
28 września 2009r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego nr 95
poz. 2708 w dn. 31.12.2009r.) po zbyciu w/w nieruchomości.
 W dniu 25 stycznia 2012r. wydano decyzję administracyjną w sprawie ustalenia jednorazowej
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. „renty planistycznej”) dla nieruchomości
nr 79/2 zabudowanej budynkiem połoŜonej w obrębie 06 w Bornem Sulinowie Gmina Borne
Sulinowo w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Borne Sulinowo (uchwała nr XXXV/382/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia
28 września 2009r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego nr 95
poz. 2708 w dn. 31.12.2009r.) po zbyciu w/w nieruchomości - akt notarialny Rep. A nr 6577
z dnia 4 października 2011r. (data wpływu 12.10.2011r.).
 W dniu 14 lutego 2012r. wydano decyzję administracyjną w sprawie ustalenia jednorazowej
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. „renty planistycznej”) dla nieruchomości
nr 37/40 zabudowanej budynkiem połoŜonej w obrębie 06 w Bornem Sulinowie Gmina Borne
Sulinowo w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Borne Sulinowo (uchwała nr XXXV/382/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia
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28 września 2009r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego nr 95
poz. 2708 w dn. 31.12.2009r.) po zbyciu w/w nieruchomości
 W dniu 1 lutego 2012r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji administracyjnej
w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. „renty
planistycznej”) dla nieruchomości – budynku garaŜowego nr 1 wraz z udziałem w gruncie oraz
w części wspólnej budynku połoŜonej na dz. nr 55/124 w obrębie 07 w Bornem Sulinowie Gmina
Borne Sulinowo oraz dla

nieruchomości – budynku garaŜowego nr 2 wraz z udziałem

w gruncie oraz w części wspólnej budynku połoŜonej na dz. nr 55/124 w obrębie 07 w Bornem
Sulinowie Gmina Borne Sulinowo w związku z uchwaleniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo (uchwała nr XXXV/382/09 Rady
Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2009r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Woj. Zachodniopomorskiego nr 95 poz. 2708 w dn. 31.12.2009r.) po sprzedaŜy w/w
nieruchomości - akt notarialny Rep. A nr 170/2012 z dnia 11 stycznia 2012r. (data wpływu
13 stycznia 2012r.).
 W dniu 1 lutego 2012r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji administracyjnej
w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. „renty
planistycznej”) dla nieruchomości – budynku garaŜowego(jedna brama) nr 15 wraz z udziałem w
gruncie oraz w części wspólnej budynku połoŜonej na dz. nr 55/124 w obrębie 07 w Bornem
Sulinowie Gmina Borne Sulinowo w związku z uchwaleniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo (uchwała nr XXXV/382/09 Rady
Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2009r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Woj. Zachodniopomorskiego nr 95 poz. 2708 w dn. 31.12.2009r.) po sprzedaŜy w/w
nieruchomości - akt notarialny Rep. A nr 6909/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. (data wpływu
19 grudnia 2011r.
 W dniu 1 lutego 2012r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji administracyjnej
w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. „renty
planistycznej”) dla nieruchomości zabudowanej (innych terenów Bi) połoŜonej na dz. nr 7/373
w obrębie 05 Gmina Borne Sulinowo w związku z uchwaleniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo (uchwała nr XXXV/382/09 Rady
Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2009r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Woj. Zachodniopomorskiego nr 95 poz. 2708 w dn. 31.12.2009r.) po sprzedaŜy w/w
nieruchomości - akt notarialny Rep. A nr 494/2012 z dnia 26 stycznia 2012r. (data wpływu
30 stycznia 2012r.)
 W dniu 1 lutego wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji administracyjnej w sprawie
ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. „renty
planistycznej”) dla nieruchomości nr 7/360 połoŜonej w obrębie 05 w Bornem Sulinowie Gmina
Borne

Sulinowo

w

związku

z

uchwaleniem

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego Miasta Borne Sulinowo (uchwała nr XXXV/382/09 Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie z dnia 28 września 2009r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj.
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Zachodniopomorskiego nr 95 poz. 2708 w dn. 31.12.2009r.) po sprzedaŜy w/w nieruchomości akt notarialny Rep. A nr 375/2012 z dnia 24 stycznia 2012r. (data wpływu 27.01.2012r.).

INWESTYCJE

53. Rozpoczęto czynności odbiorowe na zadaniu termomodernizacji budynków Zespołu Szkół
w Łubowie.
54. Zakończono czynności odbiorowe na zadaniu Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Bornem Sulinowie. Ponadto trwają prace remontowe w zakresie instalacji wodnej
i instalacji elektrycznej.
55. Trwają prace porządkowe w zakresie usuwania gruzu z terenów działek gminnych na terenie
Kłomina oraz na terenie Bornego Sulinowa przeznaczonych do sprzedaŜy jak równieŜ z terenów
zielonych. Roboty wykonuje firma nieodpłatnie w zamian za pozyskany gruz.
56. Trwają prace projektowe związane z budową oświetlenia drogowego dla osiedla przy ul. Sportowej
w Bornem Sulinowie.
57. Trwają prace budowlano – remontowe w klatce B budynku przy ul. Słowackiego 9 w m. Bornem
Sulinowie. Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą remontową.
58. W ramach zarządzania drogami gminnymi:
 Wydano 2 decyzji i naliczono opłaty na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i
umieszczenia urządzeń technicznych oraz obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami, na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo,
 Wydano 4 decyzje uzgadniające lokalizację infrastruktury technicznej na terenie miasta i gminy
Borne Sulinowo,
 Wydano 2 decyzje na lokalizację zjazdu na terenie miasta Borne Sulinowo,
 Wydano 7 umów na udostępnienie nieruchomości w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń
infrastruktury technicznej na terenie gminy Borne Sulinowo,
 Wydano 4 umowy na lokalizację infrastruktury technicznej i udostępnienie nieruchomość na cele
budowlane w na terenie gminy Borne Sulinowo,

OCHRONA ŚRODOWISKA

59. Zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw
Terenowych I w Koszalinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku
o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na
zakupie, zbieraniu i czasowym gromadzeniu w celu dalszej odsprzedaŜy opon uŜywanych oraz
w zakresie ich transportu na terenie działki nr 89/184 obręb Borne 06.
60. Prowadzone są 4 postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
61. Wydano 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, dla których stwierdzono brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć.
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62. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Ochrony
Środowiska w Szczecinie informację o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu na terenie
Gminy Borne Sulinowo za 2011 rok.
63. Przekazano

do

Wojewódzkiego

Funduszu

Ochrony

Środowiska

i

Gospodarki

Wodnej

w Szczecinie (Biuro w Koszalinie) oraz Urzędu Marszałkowskiego WZ, Wydział Ochrony
Środowiska w Szczecinie sprawozdanie OŚ-OP3 za 2011 rok o wielkościach odpadów
opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu oraz poniesionych wydatkach za
2011 rok.
64. Naliczono i wniesiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego opłatę za
korzystanie ze środowiska za II półrocze 2011r.
65. Zaproszono do złoŜenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na sporządzenie dwóch
operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych z dróg, placów i dachów w m. Borne
Sulinowo: przez rów odkryty do wód jez. Pile i na teren działki nr 36/1L dla istniejącej sieci
kanalizacji deszczowej.
66. Przekazano do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdania SG-01-2/M i SG-01-2/W w zakresie
leśnictwa i ochrony środowiska oraz sprawozdanie SG-01-4/ZOS ze środków trwałych w formie
elektronicznej za okres sprawozdawczy 2011 rok.
67. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Ochrony
Środowiska w Szczecinie sprawozdanie RRW-2 z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów
i sanitacji wsi w 2011 roku.
68. Podpisano aneks stanowiący załącznik do porozumienia zawartego w dniu 28 lutego 2007r. pomiędzy
Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Borne Sulinowo, w sprawie powierzenia zadań
dotyczących utrzymania i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych w ramach zadań bieŜących
powierzonych gminom na rok 2012.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

69. Przygotowano dokumentację przetargową na zadanie „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne
Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo – rekreacyjnych w miejscowościach
Krągi i Silnowo”.
70. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na zadanie: Budowa pomostów
w Zatoce Cichej na jeziorze Pile w ramach projektu Zwiększenie atrakcyjności jeziora Pile poprzez
budowę infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej i edukacyjnej.
71. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji pn. „Wykonanie
koncepcji zagospodarowania sportowo - turystycznego terenów połoŜonych nad jeziorem Pile
w Bornem Sulinowie oraz Piławie i Silnowie”.
72. Sporządzono i przesłano do UZP Roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych
udzielonych w 2011roku.
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73. Wydano decyzję o wygaszeniu trwałego zarząd ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół w Łubowie
do nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 79
o pow. 1,5700 ha, połoŜonej w miejscowości Liszkowo, gmina Borne Sulinowo,

posiadającej

urządzoną księgę wieczystą KW Nr KO1I/00016910/9.
74. Wydano decyzję o wygaszeniu trwałego zarząd ustanowionego na rzecz Publicznego Gimnazjum
w Silnowie do nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką
Nr 128/4 o pow. 2,1659 ha, połoŜonej w miejscowości Piława, posiadającej urządzoną księgę
wieczystą KW Nr 16679.
75. Wydano decyzję o wygaszeniu uŜytkowania ustanowionego na rzecz Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc

Chłopska”

w

Silnowie

do

nieruchomości

zabudowanej,

oznaczonej

w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 11/13 o pow. 0,1433 ha, połoŜonej
w miejscowości Silnowo, z załoŜoną księgą wieczystą KW Nr KO1I/00024849/9.4.
76. Wydano decyzję o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, połoŜonej
w

obrębie

Piława,

gminie

Borne

Sulinowo,

stanowiącej

działki

Nr

6/3,

Nr

6/4,

Nr 6/5 i Nr 6/6 powstałe wskutek podziału działki Nr 6/2 o powierzchni 9,2311 ha.
77. Wydano decyzję o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, połoŜonej
w obrębie Piława, gmina Borne Sulinowo, stanowiącej działki Nr 6/3, Nr 6/4, Nr 6/5 i Nr 6/6
powstałe wskutek podziału działki Nr 6/2 o powierzchni 9,2311 ha.
78. Wydano decyzję o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, połoŜonej
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, stanowiącej działki Nr 87/152 i Nr 87/153
powstałe wskutek podziału działki Nr 87/116 o powierzchni 0,6169 ha.
79. Wydano decyzję o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, połoŜonej
w obrębie Juchowo, stanowiącej działki Nr 2/14 i Nr 2/15 powstałe wskutek podziału działki Nr 2/1
o powierzchni 62,1900 ha.
80. Wydano decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania dla Fabryki Farb Lakierów
i Klejów „CHEMSTAL” Spółki z o.o. w likwidacji z siedzibą 78-449 Borne Sulinowo
ul. Reja 3, decyzji adiacenckiej z tyt. wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału
działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 21/1 o pow. 0,4452 ha, połoŜonej
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06.
81. Rozliczono za miesiąc styczeń i luty 2012r. fundusze remontowe za lokale komunalne, naleŜące do
Wspólnot Mieszkaniowych.
82. Sporządzono protokół uzgodnień z przeprowadzonego przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 180/20, połoŜonej w miejscowości Piława, obręb
Piława, gmina Borne Sulinowo.
83. Sporządzono protokół uzgodnień z przeprowadzonego przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 41/24, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo,
obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo.
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84. Sporządzono protokół uzgodnień z przeprowadzonego przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 366, połoŜonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi,
gmina Borne Sulinowo.
85. Sporządzono protokół uzgodnień z przeprowadzonego przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 1/218, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo,
obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo.
86. Wysłano zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ustalenia wzrostu
wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału:
 dot. nieruchomości połoŜonej w miejscowości Okole, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków działką nr 51,
 dot. nieruchomości połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków działką nr 55/175,
 dot. nieruchomości połoŜonej w miejscowości Jelonek, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków działką nr 22,
 dot. nieruchomości połoŜonej w miejscowości Ciemino, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków działką nr 7/5.
87. Przesłano do Wojewody Zachodniopomorskiego sprawozdanie kwartalne dot. mienia gminy Borne
Sulinowo i zakładania Ksiąg Wieczystych.
88. Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na dzierŜawę na okres do dnia 31.07.2015r.
pomieszczeń w budynku uŜyteczności publicznej oraz gruntu pod plac zabaw, połoŜonych przy
ul. Szpitalnej 1, w Bornem Sulinowie celem prowadzenia przedszkola niepublicznego.
89. Ogłoszono przetargi na zbycie nieruchomości:
 oznaczonej działką Nr 89/94, połoŜonej w m. Borne Sulinowo, obręb Borne 06;
 oznaczonej działką Nr 89/100, połoŜonej w m. Borne Sulinowo, obręb Borne 06;
 oznaczonej działką Nr 89/106, połoŜonej w m. Borne Sulinowo, obręb Borne 06;
 oznaczonej działką Nr 89/107, połoŜonej w m. Borne Sulinowo, obręb Borne 06;
 oznaczonej działką Nr 1/213, połoŜonej w m. Borne Sulinowo, obręb Borne 07;
 oznaczonej działką Nr 53/1, połoŜonej w m. Silnowo, obręb Silnowo;
 oznaczonej działką Nr 53/13, połoŜonej w m. Borne Sulinowo, obręb Borne 07;
 oznaczonej działką Nr 79, połoŜonej w m. Liszkowo, obręb Liszkowo;
 oznaczonej działką Nr 129/9, połoŜonej w m. Silnowo, obręb Silnowo;
 oznaczonej działką Nr 37/3, połoŜonej w m. Rakowo, obręb Rakowo;
 lokalu komunalnego nr 4, połoŜonego przy ul. Kościuszki 26 w m. Łubowo, obręb Łubowo;
 budynku gospodarczego, połoŜonego w m. Silnowo, obręb Silnowo.
68.

Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku 38 informacji, w sprawie realizacji roszczeń
z tyt. pozostawionego mienia poza granicami państwa polskiego poprzez nabycie prawa
własności lub uŜytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta i gminy
Borne Sulinowo.

69.

Wydano dla rolników zaświadczenia o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego
oraz uŜytków rolnych w ilości – 12 szt.
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70.

Poświadczono oświadczenie w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym 2-szt.

71.

Wysłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku 15 szt. wniosków o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew/krzewów z działek będących własnością gminy.

72.

Przeprowadzono 10 lustracji w terenie odnośnie wycinki drzew/krzewów, w wyniku której
sporządzono protokoły niezbędne do wydania decyzji.

73.

Podpisano umowę sprzedaŜy/przekazania drewna 8 szt.

74.

Wydano 12 decyzji w sprawie usunięcia drzew.

75.

Wezwano 8 osób do uzupełnienia braków formalnych występujących we wnioskach o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.

76.

Wysłano o Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Złocieńcu 2 projekty decyzji
na usunięcie drzew rosnących w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych oraz drogi krajowej.

77.

Przyjęto do rozpatrzenia 46 szt. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2012.

78.

Rozpatrzono i wydano 10 szt. decyzji przyznających rolnikom zwrot podatku zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2012.

79.

Sporządzono Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo.

80.

Zawarto umowę dzierŜawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Borne Sulinowo tj.
garaŜ o pow. 63,24 m2 połoŜony na dz. oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków dz. nr 11/13
o pow. 1,1433 ha, w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, gmina Borne Sulinowo. Okres
dzierŜawy 3 lata.

81.

Wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierŜawy, w tym:

 pomieszczenie o pow. 47,12 m2 wraz z udziałem w gruncie o pow. 47,12 m2 w budynku nr 24
w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, gmina Borne Sulinowo na dz. oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków nr 11/13. Okres dzierŜawy 3 lata.
 pomieszczenie. o pow. tj. 13,53 m2 wraz z udziałem w gruncie o pow. 13,47 m2 w budynku
nr 24 w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, gmina Borne Sulinowo na działce oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków nr 11/13. Okres dzierŜawy 3 lata.
 pomieszczenie. o pow. tj. 5,25 m2 w budynku nr 24 wraz z udziałem w gruncie o pow. 5,25 m2
w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, gmina Borne Sulinowo na działce oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków nr 11/13. Okres dzierŜawy 3 lata.
 lokal uŜytkowy o pow. 79,61 m2 wraz z udziałem w gruncie o pow. 79,53 m2 połoŜony na działce
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 11/13 w miejscowości Silnowo 24, obręb
Silnowo, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata.
82.

Wydano zaświadczenie o posiadanym numerze porządkowym nieruchomości:

 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 7/83, połoŜonej przy ul. Towarowej
w miejscowości Borne Sulinowo, posiadającej numer porządkowy – 2.
83.

Wystosowano

do 55 dzierŜawców zawiadomienia dot. waloryzacji umów dzierŜaw

i najmu.
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