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 28 lutego 2012 r.

SPOTKANIA

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłam w następujących spotkaniach:

 28 lutego 2012 r. – spotkanie sprawozdawczo-informacyjne – OSP Juchowo,
 02 marca 2012 r. - z prezesem PWiK w sprawie prac prowadzonych przez
Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL Sp. z o.o.,
 07 marca 2012 r. - w sprawie organizacji ogródków sportowych podczas Euro 2012 z Dyrektorami CKiR i MBP,
 08 marca 2012 r. – udział w obchodach Dnia Kobiet – koło terenowe ZERiI Borne
Sulinowo,
 09 marca 2012 r. - w sprawie funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Łubowie,
 12 marca 2012 r. – w sprawie oświetlenia drogowego w Dąbrowicy - spotkanie
z mieszkańcami,
 15 marca 2012 r. – udział w posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ – omówienie spraw
bieŜących, przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2011,
 20 marca 2012 r. - podpisanie umowy na realizację systemu monitoringu wizyjnego
na terenie stref sportowo-rekreacyjnych w m-ci Jeleń i Radacz – Urząd
Marszałkowski Szczecin,
 21 marca 2012 r. – udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PWiK,
 21 marca 2012 r. – udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia
w Szczecinku,
 22 marca 2012 r. – wybory sołtysa w sołectwie Uniemino,
 26 marca 2012 r. - w sprawie planu zadań ochrony dla obszarów NATURA 2000
,,Bagno i Jezioro Ciemino” - z mieszkańcami miejscowości Grabno,
 10 kwietnia 2012 r. - z Prezesem OSP Borne Sulinowo – omówienie spraw bieŜących,
 11 kwietnia 2012 r. - z Dyrektorami CKiR i MBP – w sprawie organizacji majówki
2012,
 12 kwietnia 2012 r. – udział w konferencji Regionalnej Programu Rozwoju Bibliotek
– Borne Sulinowo,

 17 kwietnia 2012r. – podpisanie umowy na realizację systemu monitoringu
wizyjnego na terenie stref sportowo-rekreacyjnych w m-ci Borne Sulinowo – Urząd
Marszałkowski Szczecin,
 18 kwietnia 2012r. – z dyrektorem PKP Szczecin,
 19 kwietnia 2012r. – udział w posiedzeniu Rady Sportu – omówienie spraw
bieŜących (bieŜnia przy SP Borne Sulinowo, stypendia sportowe, zmiany osobowe
w Radzie Sportu),
 19 kwietnia 2012r. - wybory sołtysa w sołectwie Silnowo,
 20 kwietnia 2012r. – program samorządowy - TV Gawex,
 24 kwietnia 2012r. – udział w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Dorzecza
Parsęty – Karlino.

W sprawach skarg i wniosków w okresie międzysesyjnym Burmistrz
Bornego Sulinowa oraz Zastępca Burmistrza przyjęli 42 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”
Zakończono realizację i rozliczanie projektu. Gmina Borne Sulinowo otrzymała refundację
w kwocie 65.388,30 zł. Całkowita wartość projektu wyniosła 107.201,84 zł.

PROW 2007-13 Małe projekty „Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez
stworzenie systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych na terenie
miasta Borne Sulinowo”
Dn. 17 kwietnia br. w Szczecinie podpisano umowę o przyznanie pomocy na realizację
projektu. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 20.000,00 zł. Wartość projektu - ok.
37.000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest do końca lipca br.
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PROW 2007-13 Małe projekty „Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez
stworzenie

systemu

monitoringu

wizyjnego

stref

sportowo-rekreacyjnych

w m. Jeleń i Radacz”
Dn. 1 marca br. w Szczecinie podpisano umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu.
Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 12.000,00 zł. Wartość projektu - ok. 27.000,00
zł. Realizacja zadania zaplanowana jest do końca lipca br.

PROW 2007-13 Odnowa Wsi „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo
poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych”
Pracownik Referatu PW uczestniczył w przekazaniu placów budowy w Krągach i Silnowie.
Dokonano dodatkowych ustaleń i wniesiono drobne uzupełnienia do projektu budowlanego.
W

związku

z

koniecznością

dokonania

wycinki

drzew

i

zakrzaczeń,

wspólnie

z pracownikiem Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa przeprowadzono wizję
lokalną w miejscu.
Przesłano do Urzędu Marszałkowskiego pismo ws. aneksowania terminu zakończenia
realizacji budowy strefy sportowo–rekreacyjnej w Krągach celem uzyskania moŜliwości
wcześniejszego złoŜenia wniosku o płatność.
Przygotowano i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność dot.
zrealizowanego w 2011r. projektu urządzenia stref sportowo-rekreacyjnych w Liszkowie
i Silnowie (plac zabaw).

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

jeziora

Pile

poprzez

budowę

infrastruktury

rekreacyjno – wypoczynkowej i edukacyjnej”
Rozstrzygnięto przetarg na budowę pomostów. Trwają przygotowania do realizacji
inwestycji. Przygotowywane są takŜe projekty tablic oraz folder promocyjny.

3

PROW 2007-13 Małe projekty „Targi Chleba i Miodu”
Centrum Kultury i Rekreacji otrzymało refundację kosztów poniesionych na realizację
projektu w kwocie 3.829,47 zł.

PROW 2007-13

Małe projekty „Zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej

w Juchowie poprzez zakup wyposaŜenia oraz poprzez wykorzystanie lokalnych
zasobów historycznych”
W wyniku złoŜonego wniosku o płatność, dn. 10 kwietnia br. odbyła się wizytacja
pracowników wydziału kontroli WPROW Urzędu Marszałkowskiego na świetlicy wiejskiej
w Juchowie. Kontrola przebiegła pomyślnie, w związku z czym zatwierdzono wniosek
o płatność i wystawiono zlecenie płatności. Gmina Borne Sulinowo otrzyma refundację
w wys. 12.000,00 zł do końca kwietnia br.

PROW 2007-13

Odnowa Wsi „Remont połączony z modernizacją świetlic

wiejskich w miejscowościach Liszkowo, Nobliny i Rakowo”
Opracowano i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego drugie poprawki do wniosku
o płatność. Dokumentację przygotowano we współpracy z CKiR oraz Referatem Inwestycji.

PROW 2007-13 Małe projekty „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Rakowo”
Przygotowano drugie poprawki do wniosku o dofinansowanie.

PO KL Działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Borne Sulinowo
Opracowano i dn. 05.04.2012r. przesłano do WUP w Szczecinie wniosek o płatność za
okres 01.01.2012r. – 31.03.2012r. rozliczający kwotę 79.149,00 zł i wnioskujący o kwotę
33.862,00 zł. Wypłacono nauczycielom wynagrodzenie za przeprowadzone w okresie
21.01.2012r. - 20.03.2012r. zajęcia dydaktyczne.
dyrektorów s

Na

podstawie

otrzymanych od

zkół sprawozdań mid term, dokonano analizy frekwencji za okres

17.10.2011r. -29.02.2012r. na prowadzonych w projekcie zajęciach.
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PROW 2007-13, Program LEADER, Małe projekty „Wzrost atrakcyjności lokalnego
zespołu ludowego Podlotki poprzez zakup instrumentów muzycznych i strojów”
Trwa realizacja projektu w MBP – zakupy instrumentów muzycznych i strojów dla zespołu
Podlotki. Wartość projektu - 13.425,50 zł. Kwota wnioskowanej dotacji – 7.703,15 zł.

PROW 2007-13, Program LEADER, Małe projekty „Zakup strojów ludowych
i sprzętu muzycznego dla zespołu wokalno-instrumentalnego Jarzębiny”
Trwa realizacja projektu w MBP – zakup strojów ludowych i sprzętu muzycznego dla
zespołu Jarzębiny. Wartość projektu – 10.826,28 zł. Kwota wnioskowanej dotacji
- 6.575,00 zł.

PROW 2007-13, Program LEADER, Małe projekty „Rozwój turystyki w Gminie
Borne Sulinowo poprzez utworzenie trzech tras Nordic Walking i narciarstwa
biegowego”
Dn. 20.03.2012r. złoŜono w Urzędzie Marszałkowskim WZ wniosek o płatność na kwotę
14.000 zł.

PROW 2007-13 Program LEADER Małe projekty „Rozwój turystyki na obszarze
LGD Partnerstwo Drawy poprzez utworzenie i oznakowanie śółtego Szlaku
Nordic Walking”
Opracowano i przesłano dn. 06.04.2012r. do Urzędu Marszałkowskiego pierwsze poprawki
do wniosku.

Całkowita wartość projektu wynosi 18.400,80 zł, kwota wnioskowanego

dofinansowania - 10.472,00 zł.

PROW 2007-13 Program LEADER Małe projekty „Promocja turystyki rowerowej
na obszarze Partnerstwa Drawy poprzez wydanie przewodnika Szlaki rowerowe
w Gminie Borne Sulinowo”
Opracowano i przesłano dn. 05.04.2012r. do Urzędu Marszałkowskiego pierwsze poprawki
do wniosku.

Całkowita wartość projektu wynosi 8.856,00 zł, kwota wnioskowanego

dofinansowania - 5.040,00 zł.
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Powszechna nauka pływania „Nabycie umiejętności pływania, bezpiecznego
zachowania się w wodzie i udzielania pierwszej pomocy przez uczniów szkół
z terenu Gminy Borne Sulinowo”
Dn. 02.04.2012r. otrzymano z Ministerstwa Sportu i Turystyki pismo potwierdzające
przyznanie dotacji w kwocie 15.000,00 zł. W związku z obniŜeniem wnioskowanej kwoty
dofinansowania,

dn.

13.04.2012r.

zaktualizowano

i

przesłano

do

MSiT

wniosek

o dofinansowanie. Zorganizowano spotkanie dyrektorów szkół ws. projektu, ustalono grafik
wyjazdów

uczniów

na

basen

w

Szczecinku,

przeprowadzono

negocjacje

cenowe

z przewoźnikiem – PKS Koszalin oraz zarezerwowano terminy i tory na basenie.
W projekcie trwającym od 2 kwietnia do 30 listopada br. udział weźmie 120 uczniów ze
szkół z terenu Gminy Borne Sulinowo. Celem projektu jest nabycie umiejętności pływania
i udzielania pierwszej pomocy. Całkowita wartość zadania wynosi 30.000 zł.
b) złoŜone wnioski o dofinansowanie
Youngster Plus
Dn. 30.03.2012r. podpisano z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie
Aneks Nr 4 do umowy z dn. 8 lipca 2011r. na realizację w Gminie Borne Sulinowo
programu YOUNGSTER.

Dokument gwarantuje kontynuację programu w szkołach

gimnazjalnych w roku szkolnym 2012/13. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi
10.350,00 zł, wkład własny Gminy Borne Sulinowo 10.350,00 zł.

PROW 2007-13 Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej
„Budowa targowiska miejskiego Mój Rynek w Bornem Sulinowie”
Dn. 29 marca br. złoŜono w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie budowy
targowiska miejskiego „Mój Rynek”. W przypadku spełnienia wymogów formalnych wniosek
ma szansę na otrzymanie dofinansowania. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi
789.500,00 zł. Wartość projektu - ok. 1.300.000,00 zł.

c) przygotowania do realizacji projektów
Regionalne Centrum Turystyki Militarnej „Historia Wśród Przyrody”
Agencja Nieruchomości Rolnych wyraziła zgodę na rozpoczęcie procedury przejęcia przez
Gminę Borne Sulinowo gruntów, na których zlokalizowane są

pozostałości umocnień
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„Wału Pomorskiego” połoŜone w obrębie m-ci Dąbrowica. Rozpoczęto procedurę podziałową
mającą na celu wydzielenie przedmiotowych gruntów z większych działek.
2. Promocja
a) współpraca z mediami
Dn. 15.03 i 12.04 przekazano dziennikarzowi Głosu Koszalińskiego informacje do dodatku
GK „Regiony”.
b) strona internetowa
Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostki
podległe oraz inne instytucje aktualizowano stronę internetową www.bornesulinowo.pl.
c) materiały graficzne
 opracowano i wydrukowano dyplomy dla uczestników Gminnych Eliminacji
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy PoŜarniczej “MłodzieŜ Zapobiega PoŜarom”,
 opracowano i wydrukowano certyfikaty dla uczestników kursu tworzenia stron
internetowych, w ramach którego stworzono witrynę Juchowa,
 kompletowano materiały i wykonywano

fotografie do folderu „Szlaki rowerowe

gminy Borne Sulinowo”.

d) materiały promocyjne
 Zlecono skład i druk ulotki reklamowej dla gminy Borne Sulinowo w nakładzie
10.000 szt., w tym 2.000 wersji niemieckojęzycznej.
 Zamówiono 200 szt. teczek Burmistrza Bornego Sulinowa.
 Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup gadŜetów
promocyjnych. Dn. 22 marca br. podpisano umowę z wykonawcą - firmą MKK GolubDobrzyń.

3. Zagospodarowanie terenu gminy - urządzenie placu zabaw w miejscowości Kiełpino
Zorganizowano spotkanie z sołtysem Kiełpina. Omówiono szczegóły dot. lokalizacji placu
zabaw oraz liczbę i rodzaj urządzeń zabawowych. Wystosowano zapytania do potencjalnych
dostawców. ZłoŜono zamówienie. Termin realizacji planowany jest na połowę maja br.
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4. Turystyka
 Na wniosek ZROT, uzupełniono dokumentację o certyfikację CIT w Bornem
Sulinowie. W ramach certyfikacji w CIT zostanie zamontowany infokiosk
multimedialny.
 Na wniosek firmy Lemon Lama – Szczecin, przesłano bazę teleadresową ośrodków
wypoczynkowych z terenu miasta i gminy Borne Sulinowo
 Dn. 23 marca br. odbyło się spotkanie organizacyjne z gestorami branŜy
turystycznej. Omówiono kalendarz imprez wystawienniczych 2012 oraz wspólny
udział w targach turystycznych w Gdańsku.
 Udział gminy w targach turystycznych w Gdańsku (13-15 kwietnia 2012r.).
 Na wniosek Starostwa Powiatowego w Szczecinku, przygotowano i przesłano dn.
26.03.2012r. kompleksową informację dot. oferty inwestycyjnej Gminy Borne
Sulinowo.

 Na wniosek portalu internetowego www.twojsamorzad.pl, udostępniono informację
nt. ilości miejsc noclegowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.

5. Współpraca z zagranicą
W ramach poszukiwania miasta partnerskiego na terenie Federacji Rosyjskiej, nawiązano
kontakt z Centrum Kultury Polskiej w Kaliningradzie. Uzyskano deklarację podjęcia
rozmów o współpracy partnerskiej z miejscowością Ładuszkin w obwodzie Kaliningradzkim.
Trwają ustalenia terminu wizyty delegacji rosyjskiej w Bornem Sulinowie.

6. Współpraca w ramach związków międzygminnych i stowarzyszeń
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy – PROW 2007-2013 (Leader)
Dn. 4 kwietnia br. pracownik Ref. PW uczestniczył w walnym zebraniu LGD, na którym
zatwierdzono m.in. zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju.

7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 Opracowano do zaopiniowania przez Radę Miejską sprawozdanie z realizacji
Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi w
2011r.
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 Rozliczono sprawozdania końcowe z realizacji zadań publicznych złoŜone przez
Lokalną Organizację Turystyczną w Bornem Sulinowie i Stowarzyszenie Miłośników
Sołectwa Jeleń.
 Udzielono pomocy Stowarzyszeniu Miłośników Sołectwa Jeleń przy sporządzaniu
wniosku o przyznanie małego grantu na zadania publiczne.
 Rozliczono dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w drodze otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011r. Weryfikacji poddano
oryginały dokumentów finansowych.
 Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem „Fundusz Tratwa Szczecinek”, który na
terenie Gminy Borne Sulinowo będzie realizował program „Działaj Lokalnie”. Dla
organizacji zainteresowanych udziałem w projekcie, dn. 16 kwietnia br. w Budynku
Kulturalno – Oświatowym w Bornem Sulinowie, zorganizowano szkolenie doradczo –
informacyjne.

8. Organizacja wydarzeń
 70-ta rocznica wymarszu francuskich jeńców wojennych z obozu Oflag IID Gross
Born do obozu Oflag IIB Arnswalde i przybycia polskich jeńców wojennych do obozu
Oflag IID z obozu Oflag IIB Arnswalde
W ramach organizacji min.: sporządzono listę zaproszeń i wysłano zaproszenia na obchody,
rozesłano do prasy komunikat nt. poszukiwania krewnych jeńców, którzy przebywali
w obozie jenieckim Oflag IID Gross Born, wysłano pismo-zaproszenie na uroczystości do
Ambasadora Francji w Polsce.

 IX Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych „Gąsienice i Podkowy”
Dn. 02.04.2012r. otrzymano z MON w Warszawie pismo informujące o objęciu przez
Dowódcę 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bol. Krzywoustego patronatu
honorowego nad imprezą.
Dn. 06.04.2012r. otrzymano od Starosty Szczecineckiego odpowiedź o dofinansowaniu
imprezy kwotą 6.000,00 zł.
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9. Oświata
 Stypendia szkolne
Wydano 12 decyzji cofających pomoc materialną dla uczniów, którzy nie rozliczyli
otrzymanego stypendium za pomocą faktur i rachunków.
Sporządzono 12 upomnień ws. zwrotu nierozliczonego stypendium szkolnego.
Wydano 8 decyzji wstrzymujących stypendia szkolne w związku z przekroczeniem przez
rodziny ustalonego kryterium dochodowego w wys. 351,00 zł.
 Przyznano jeden zasiłek losowy w maks. wys. 455,00 zł.
 Do wnioskodawców, którzy na rok szkolny 2011/12 otrzymali edukacyjną pomoc
materialną, wystosowano pisma z prośbą o wyraŜenie zgody na zmianę decyzji
w związku ze zmianą kwoty wypłacanej uczniom w ramach II transzy stypendium
szkolnego.

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA

10. Wydano 4 decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości.
11. Rozliczono za miesiąc marzec i kwiecień 2012r. fundusze remontowe za lokale
komunalne naleŜące do Wspólnot Mieszkaniowych.
12. Przeprowadzono 12 przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność
Gminy Borne Sulinowo.
13. Zawarto 4 akty notarialne zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy
Borne Sulinowo.
14. Zawarto z ANR SP akt notarialny nieodpłatnego nabycia do zasobu gminnego
nieruchomości gruntowej.
15. Wysłano 2 zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu
ustalenia wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału.
16. Udzielono kilkunastu odpowiedzi dla osób wnioskujących o nabycie nieruchomości
gminnych.
17. Wyliczono za miesiąc marzec 2012r. podatek VAT z tyt. sprzedaŜy mienia gminnego.
18. Zawarto 1 umowę dzierŜawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Borne
Sulinowo.
19. Zawarto 1 aneks do umowy dzierŜawy.
20. Rozwiązano 2 umowy dzierŜawy oraz 1 umowę uŜyczenia.
21. Wywieszono 3 wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierŜawy.
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22. Wydano zaświadczenie o posiadanym numerze porządkowym nieruchomości.
23. Wydano zawiadomienie o nadaniu numeracji porządkowej.
24. Udzielono 5 odpowiedzi na pisma dot. udzielenia informacji o posiadanym stanie
majątkowym osób fizycznych.
25. Rozpatrzono 8 wniosków dotyczących dzierŜawy nieruchomości.
26. W dniu 21.03.2012 r. odbyło się posiedzenie komisji mieszkaniowej, na której
rozpatrzono 15 wniosków o przydział lokalu socjalnego lub komunalnego.
27. Udzielono 4 pisemnych odpowiedzi na pisma dot. przetargu na dzierŜawę
pomieszczeń przeznaczonych na działalność przedszkola niepublicznego.

REFERAT FINANSÓW I BUDśETU

28. W dniu 28 grudnia 2011 r. przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie na podstawie
zawiadomienia Nr KO.VI.3122.51.2011.JK, na mocy pełnomocnictwa udzielonego
w

dniu

30

listopada

2011

r.

przez

Wojewodę

Zachodniopomorskiego

(FB.0031.1.10.2011.MG), zostało wszczęte postępowanie administracyjne celem
wydania decyzji w sprawie zwrotu części dotacji celowej w kwocie 35.174,94 zł
(trzydzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote 94/100), udzielonej Gminie
Borne

Sulinowo

na realizację wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w 2010 roku. W dniu 30
stycznia 2011 roku otrzymano pismo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Nr
KO.VI.3122/13/2012/JK informujące, iŜ przedmiotowe postępowanie administracyjne
nie moŜe zakończyć się w terminie wynikającym z przepisów art. 35 Kpa, z uwagi na
szczególnie skomplikowany charakter sprawy. Ostateczny termin załatwienia
sprawy wyznaczono na dzień 27 lutego 2012 r. W dniu 27 lutego 2012 roku została
wydana

przez

Wojewodę

Zachodniopomorskiego

decyzja

Nr

KO.VIII.3122.42.2012.APG o zwrocie części dotacji celowej udzielonej w 2010 roku z
upowaŜnienia

Wojewody

przez

Zachodniopomorskiego

Kuratora

Oświaty

w

wysokości 35.174,94 zł Miastu i Gminie Borne Sulinowo na realizację wypłat
stypendiów

i

zasiłków

szkolnych

w

2010

roku.

W dniu 8 marca 2012 roku pismem Nr FB.3020.21.2012.LŁ odwołano się od
przedmiotowej decyzji do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Wojewody
Zachodniopomorskiego

(kserokopia

odwołania

w

załączeniu).

Wojewoda

Zachodniopomorski przekazał w dniu 21 marca 2012 roku odwołanie do
Ministerstwa

Finansów

pismem

Nr

FB-3.021.6.28.2012.TM

KW.5418.2012

informując, iŜ nie znajduje podstaw do uwzględnienia przedmiotowego odwołania w
całości – w trybie przewidzianym w art. 132 k.p.a.
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29. W dniu 5 marca 2012 roku przesłano do Ministerstwa Finansów w Warszawie pismo
Nr FB.3020.65.2012.LŁ w sprawie dokonania na rzecz Gminy Borne Sulinowo
zwrotu środków w łącznej wysokości 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych
00/100), jakie Gmina Borne Sulinowo musiała dopłacić w roku 2011 do wypłaty
zasiłków i składek zdrowotnych.
30. W dniu 6 marca 2012 roku przekazano Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Jeleniu
protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Jeleniu
dnia 29 listopada 2011 roku przez Kierownika Referatu Finansów i BudŜetu w
Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie. Przedmiot kontroli:
~ wykonanie zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli,
~ sprawozdawczość budŜetowa – rzetelność sporządzania sprawozdań,
~ terminowość regulowania zobowiązań (odprowadzanie podatku od osób fizycznych,
odprowadzanie składek ZUS),
~ zgodność zapisów księgowych z wyciągami bankowymi.
Wnioski i zalecenia pokontrolne:
~ opracować

i

wprowadzić

zasady

księgowania

przelewów

środków

między

rachunkami bankowymi jednostki,
~ opracować i wprowadzić do stosowania procedurę zamówień publicznych o wartości
poniŜej 14.000 euro.
31. W dniu 7 marca 2012 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego

w

Szczecinie

informację

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 luty 2012 roku.
32. W dniu 19 marca 2012 roku przekazano Dyrektorowi Zespołu Szkół w Łubowie
protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Łubowie dnia 30
listopada 2011 roku przez Kierownika Referatu Finansów i BudŜetu w Urzędzie
Miejskim
w Bornem Sulinowie. Przedmiot kontroli:
~ wykonanie zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli,
~ sprawozdawczość budŜetowa – rzetelność sporządzania sprawozdań,
~ terminowość regulowania zobowiązań (odprowadzanie podatku od osób fizycznych,
odprowadzanie składek ZUS),
~ prawidłowość danych wykazywanych w tabelach dotyczących analizy wynagrodzeń
nauczycieli (art. 30a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela).
Wnioski i zalecenia pokontrolne:
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~ dostosować Zakładową Politykę Rachunkowości do obowiązujących przepisów
w zakresie funkcjonowania kont 234 i 240,
~ na bieŜąco analizować zgodność zapisów na kontach 225, 229, 231 ze stanem
faktycznym,
~ nie

wykonywać

korygujących

zapisów

księgowych

niepoprzedzonych

udokumentowaną analizą błędu.
33. W dniu 28 marca 2012 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdanie z wykonania budŜetu za
2011 rok. Sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedłoŜono
równieŜ Radzie Miejskiej w Bornem Sulinowie (Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza
Bornego Sulinowa).
34. W dniu 28 marca 2012 roku przekazano Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej
w Juchowie protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznej Szkole
Podstawowej w Juchowie dnia 7 grudnia 2011 roku przez Kierownika Referatu
Finansów i BudŜetu w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie. Przedmiot kontroli:
~ wykonanie zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli,
~ sprawozdawczość budŜetowa – rzetelność sporządzania sprawozdań,
~ terminowość regulowania zobowiązań (odprowadzanie podatku od osób fizycznych,
odprowadzanie składek ZUS),
~ poprawność prowadzenia rachunkowości.
Wnioski i zalecenia pokontrolne:
~ zamknąć księgi rachunkowe za lata 2009, 2010 oraz – po sporządzeniu bilansu – za
rok 2011, prawidłowo otworzyć księgi na lata 2010, 2011 i 2012 (prawidłowe salda
otwarcia kont zgodne z saldami zamknięcia za rok poprzedni),
~ nie dopuszczać do sytuacji, gdy dokumenty księgowe oraz zbiory danych zawierające
ewidencję księgową znajdują się poza siedzibą jednostki,
~ na bieŜąco analizować i w razie potrzeby odpowiednio korygować zapisy na kontach
księgowych, zwłaszcza 225 i 229,
~ podatek

dochodowy

od

osób

fizycznych

oraz

składki

ZUS

odprowadzać

z zachowaniem ustawowych terminów, aby nie dopuścić do zapłaty odsetek.
35. Na podstawie Zarządzenia Nr 20/2012 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30
marca 2012 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3.300,00 zł
na podstawie pism Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie:
~

Nr FB-1.3111.2.7.2012.MW z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zwiększenia Gminie
dotacji celowej o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za
sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
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o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz na obsługę
tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy,
~

Nr FB-1.3111.2.11.2012.3.MW z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zwiększenia Gminie
dotacji celowej o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu
wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego
uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 45.561,97 zł między działami,
rozdziałami i paragrafami, w tym 13.202,00 zł z rozdziału 75818 – Rezerwy do rozdziału
75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zakup
sprzętu komputerowego i drukarek oraz do rozdziału 75702 – Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem
na odsetki od nowo zaciągniętego kredytu wg umowy Nr 1/JST/2012 (1.273.201,00 zł).
36. W dniu 2 kwietnia 2012 roku przekazano Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum
w Silnowie protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum w
Silnowie dnia 8 grudnia 2011 roku przez Kierownika Referatu Finansów i BudŜetu w
Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie. Przedmiot kontroli:
~ wykonanie zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli,
~ sprawozdawczość budŜetowa – rzetelność sporządzania sprawozdań,
~ terminowość regulowania zobowiązań (odprowadzanie podatku od osób fizycznych,
odprowadzanie składek ZUS).
Wnioski i zalecenia pokontrolne:
~ powierzyć Głównej Księgowej po powrocie do pracy obowiązki i odpowiedzialność
zgodnie z art. 54 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240),
~ dostosować analitykę do konta 130 tak, aby zawierała ona oznaczenie działu,
rozdziału i paragrafu klasyfikacji budŜetowej,
~ składać sprawozdania budŜetowe i finansowe zgodne z ewidencją księgową, a do
sprawozdań Rb-28S począwszy od sprawozdań za kwiecień 2012 roku załączać
wydruk z analityki konta 130 za odpowiedni okres,
~ zamknąć księgi rachunkowe za rok 2010 i prawidłowo je otworzyć na rok 2011 oraz
dotrzymać terminu tych czynności, tj. 30 kwietnia w roku 2012 i latach następnych,
~ na bieŜąco, najpóźniej do sporządzenia sprawozdań za miesiąc poprzedni,
przeanalizować poprawność zapisów księgowych na kontach 130, 225, 229, 231,
~ nie dopuszczać do przekroczenia terminu płatności składek ZUS.

14

37. W dniu 5 kwietnia 2012 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego

w

Szczecinie

informację

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 marzec 2012
roku.
38. W dniu 5 kwietnia 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 I kwartału roku 2012. Termin przesłania sprawozdania 10 kwiecień 2012
rok.
39. W terminie do 16 kwietnia 2012 roku zostanie przesłane do Zachodniopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie oraz
Urzędu

Statystycznego

w

Szczecinie

sprawozdanie

Rb-50

o

dotacjach

i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za
I kwartał 2012 roku.
40. W terminie do dnia 23 kwietnia 2012 roku zostaną przesłane do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie, w formie dokumentu
i w formie elektronicznej, sprawozdania budŜetowe za I kwartał 2012 roku:
~

kwartalne sprawozdanie o nadwyŜce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego –
Rb-NDS,

~

kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŜetowych jednostki
samorządu terytorialnego – Rb-27S,

~

kwartalne sprawozdanie o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych –
Rb-N,

~

kwartalne 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,

~

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,
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~

sprawozdania o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego – Rb-50.

41. 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 2007-2013 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,

~

w dniu 1 marca 2012 roku otrzymano uchwałę Nr XXI/100/Z/2012 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania
pozytywnej opinii o moŜliwości spłaty poŜyczki zaciąganej przez Gminę Borne
Sulinowo,

~

w dniu 9 marca 2012 roku przesłano do Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział
w Pile wniosek o udzielenie poŜyczki w kwocie 479.000,00 zł.

42. 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 2007-2013 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,

~

w dniu 1 marca 2012 roku otrzymano uchwałę Nr XXI/99/Z/2012 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania pozytywnej opinii
o moŜliwości spłaty poŜyczki zaciąganej przez Gminę Borne Sulinowo,

~

w dniu 9 marca 2012 roku przesłano do Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział
w Pile wniosek o udzielenie poŜyczki w kwocie 311.500 zł.

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

43. W miesiącu marcu 2012 r. przesłano do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Oddziału Państwowego
Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

w

Szczecinie

wniosek
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o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień
określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych za 2011 rok.

44. W miesiącu marcu 2012 r. przesłano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wniosek o zwrot utraconych dochodów
z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu
Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód
powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.

45. W miesiącu kwietniu 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 marzec 2012 r.

46. W miesiącu kwietniu 2012 r. przesłano do podatników upomnienia dotyczące
zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych, rolnym i od
nieruchomości.

REFERAT ORGANIZACYJNY

47. W dniu 12 marca br. podpisano Porozumienie w sprawie trybu przekazywania
w 2012 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla jednostek samorządu
terytorialnego na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
pracowników oraz ich rozliczania.
48. W dniu 5 kwietnia 2012r. dokonano rozliczenia środków funduszu pracy za rok 2011,
które zostały przekazane pracodawcom na dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników. PowyŜsze rozliczenie przesłano do Kuratorium Oświaty
w Szczecinie.
49. W dniu 6 kwietnia przygotowano i złoŜono wniosek do Kuratorium Oświaty
w Szczecinie o przyznanie środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie
pracodawcom kosztów poniesionych na kształcenie młodocianych pracowników
w okresie od 01.01.2012r. do 31.03.2012r.
50. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresów działania archiwów zakładowych
w związku z § 46 Instrukcji archiwalnej sporządzono sprawozdanie roczne
z działalności archiwum zakładowego za rok 2011. Sprawozdanie zostało przekazane
do Archiwum Państwowego w Szczecinku.
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51. W dniu 26 marca br. Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Burmistrza
Nr 14/2012 do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. kancelaryjno
biurowych dokonała otwarcia ofert. Na konkurs wpłynęło 26 ofert z czego do II etapu
konkursu Komisja zakwalifikowała 13 ofert. Drugi etap konkursu odbył się w dniu
02.04.2012r. z zastosowaniem techniki naboru w formie testu i rozmowy
kwalifikacyjnej. Wyniku naboru Komisja do zatrudnienia zaproponowała Pana
Dariusza Kalwata zam. Borne Sulinowo.
52. Zgodnie z art. 24h ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz Bornego
Sulinowa złoŜyła do Wojewody Zachodniopomorskiego 2 egzemplarze oświadczenia
majątkowego wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętych dochodów w
roku podatkowym (PIT) za rok 2011.
53. Wystosowano

pisma

do

kierowników

jednostek

organizacyjnych

i

osób

zobowiązanych do złoŜenia oświadczeń majątkowych, przypominając o terminie
i sposobie ich złoŜenia.
54. Sporządzono w formie elektronicznej i wysłano do Głównego Urzędu Statystycznego
sprawozdanie

Z-05 – badanie popytu na pracę

oraz

Z-03 o pracujących,

wynagrodzeniach i czasie pracy za I kwartał 2012r.
55. W

miesiącu

marcu

br.

podpisano

z

Powiatowym

Urzędem

Pracy

w Szczecinku 2 umowy na organizację robót publicznych, w ramach których
zatrudniono 6 osób. Ponadto przyjęto do wykonywania prac społecznie uŜytecznych
25 osób z terenu Gminy Borne Sulinowo. Osoby te zostały skierowane do
wykonywania prac porządkowych na terenie Sołectw oraz do Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych Sp. z

o.o. w Bornem Sulinowie i Centrum Kultury i Rekreacji

w Bornem Sulinowie.
56. Wydano

postanowienie

pozytywnie

opiniujące

rozkład

godzin

pracy

aptek

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Szczecineckiego zawarty w projekcie uchwały
Rady Powiatu w Szczecinku.
57. W miesiącu lutym i marcu br. prawnik udzielający porad prawnych dla mieszkańców
miasta i gminy Borne Sulinowo udzielił następującej pomocy prawnej: przyjął ogółem
36 osób i udzielił 46 porad.
58. W miesiącu marcu br. sporządzono i przesłano do Krajowego Biura Wyborczego
Delegatura

w

Koszalinie

spis

zdawczo-odbiorczy

materiałów

archiwalnych

z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP.
59. Odnowiono certyfikaty kwalifikowane do podpisu elektronicznego w centrum
certyfikacji "UNIZETO".
60. Podpisano porozumienie z Głównym Geodetą Kraju w sprawie wdroŜenia systemu
do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
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61. Przekazano subdomeny dla stowarzyszenia "Silnowo 2020" oraz dla przedszkola
"Jedyneczka".
62. Przyjęto opłatę skarbową na kwotę około 1.148,00 zł.
63. Zarejestrowano 2121 pism wpływających do Urzędu.
64. Wysłano 2143 przesyłki polecone, 427 listów zwykłych oraz około 60 sztuk plakatów.
65. W ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi na tablicach
Urzędu wywieszono 22 obwieszczenia oraz plakaty okolicznościowe.
66. Działalność Komisji ds. PRPA.

W okresie międzysesyjnym odbyły się 3 posiedzenia Komisji, na które wezwano
13 osób w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego. Stawiło się 8 osób,
z których 2 osób podjęły decyzję o dobrowolnym zgłoszeniu się na terapię w systemie
stacjonarnym lecznictwa odwykowego, 2 osobom uzaleŜnionym zakupiono bilet miesięczny
z przeznaczeniem na dojazd na zajęcia terapeutyczne w systemie dziennym, 4 osoby
skierowano na badania okresowe i terapię podtrzymującą. Ustalono terminy przyjęcia na
oddział psychiatryczny w celu przeprowadzenia detoksykacji 3 osób.
Wszczęto 3 postępowania

o

zobowiązanie do leczenia odwykowego na wnioski

złoŜone przez rodzinę osoby uzaleŜnionej oraz

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Bornem Sulinowie. W związku z powyŜszym skierowano pisma do
Komisariatu

Policji

oraz

sporządzono

umowy

na

przeprowadzenie

wywiadów

środowiskowych. Ponadto skierowano do biegłych – psychologa i psychiatry 4 teczki akt
spraw celu przebadania i wydania opinii w przedmiocie uzaleŜnienia osób od alkoholu.
Współpracowano

ze

słuŜbami

i

instytucjami

zajmującymi

się

przeciwdziałaniem

alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie.

67.

Zatrudnienie skazanych.

Gmina Borne Sulinowo na podstawie porozumienia z Sądem Rejonowym w Szczecinku
prowadzi nieodpłatnie dozorowane prace na cele społeczne, do których kierowane są osoby
posiadające wyrok – zamianę kary pozbawienia wolności na odpracowanie godzin na cele
społeczne. Tą formą resocjalizacji objęto w 29 osób z 31 zgłoszonych. Osoby te kierowane
są głównie do prac porządkowych w miejscu ich zamieszkania.

68. W związku ze zmianami ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności
i

ustawy

o

aktach

stanu

cywilnego

w

gminie

wdraŜana

jest

aplikacja
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„ Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego UŜytkownika” -ZMOKU. Program ten
ma na celu uproszczenie procedury administracyjnej poprzez automatyczne
pobieranie danych dotyczących obywatela i dokonywanie w nich natychmiastowych
zmian. W związku z powyŜszym zachodzi konieczność wprowadzenia do systemu
komputerowego wszystkich aktów stanu cywilnego ( urodzeń, małŜeństw, zgonów )
z lat 1945-2011. W okresie międzysesyjnym wprowadzono 453 akty małŜeństw z lat
1975 - 1985.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA

69. Przygotowano i wydano:
~

dwadzieścia

dwa

zaświadczenia

z

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego,
~

sześć wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

~

cztery decyzje w sprawie podziałów nieruchomości,

~

trzy postanowienia podziałowe,

~

trzy decyzje rozgraniczeniowe.

70. Trwa jedno postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.
71. Wystąpiono

do

generalnego

projektanta

planu

dla

gminy

Borne

Sulinowo

z wnioskiem o interpretację zapisów mpzp dla nieruchomości połoŜonej w Radaczu.
72. Udzielono informacji:
~

Powiatowemu Inspektorowi Budowlanemu informacji na temat nieruchomości
połoŜonej w obrębie Krągi,

~

Powiatowemu Inspektorowi Budowlanemu w Szczecinku informacji na temat 123
nieruchomości połoŜonych w miejscowości Grabno,

~

firmie Matex w Bornem Sulinowie na temat zmiany przeznaczenia gruntów
w mpzp,

~

na temat zapisów szczegółowych planu dla nieruchomości połoŜonej w obrębie
Borne 04 w sprawie podziału nieruchomości,

~

Starostwu

Powiatowemu

w

Szczecinku

w

sprawie

inwestycji

w obrębie Kłomino,
~

Wojewodzie Zachodniopomorskiemu w sprawie inwestycji celu publicznego,

~

mieszkańcom

obrębu

Łączno

i

Silnowo

w

sprawie

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego,
~

Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Koszalinie w sprawie podziału
nieruchomości nr 367 połoŜonej w obrębie Silnowo,
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~

w sprawie funkcjonowania ogródków działkowych w obrębie Krągi,

~

Urzędowi Marszałkowskiemu w Szczecinie w sprawie Programu rozwoju sektora
energetycznego w woj. Zachodniopomorskim.

73. Informacja o prowadzonych pracach w zakresie planowania przestrzennego:

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 w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami
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

kwestionował

ustalenia przyjęte

w projekcie planu miejscowego, mógł wnieść uwagi. Uwagi naleŜało 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.
Do Burmistrza Bornego Sulinowa nie wpłynęła Ŝadna uwaga.

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
Uchwała

została

opublikowana

w

Dzienniku

Urzędowym

Województwa

Zachodniopomorskiego w dniu 26 marca 2012r. poz. 731. Dokument zacznie obowiązywać
od dnia 26 kwietnia 2012r.
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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.

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 15 marca 2012r. podpisano umowę na wykonanie w/w dokumentu z firmą „ITP”
Sp. z o.o. Biuro

Inwestycji, Technologii i Planowania Przestrzennego ul. WaŜki 2

w Skórzewie, 60-185 Poznań, Nr KRS 0000194575. Termin realizacji całości zamówienia –
31 grudnia 2013r.
W dniu 19 marca 2012r. wystąpiono do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku
oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie ustalenia zakresu prognozy
oddziaływania na środowisku.
W dniu 21 marca 2012r. w prasie miejscowej, na stronie internetowej urzędu oraz na
tablicach ogłoszeń zamieszczono obwieszczenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Komorze.
Wnioski do przedmiotowego dokumentu moŜna było składać do dnia 16 kwietnia 2012r.
W dnu 21 marca 2012r. zawiadomiono 25 instytucji uzgadniających i opiniujących
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań Gminy Borne Sulinowo dla
obrębu Komorze. Wnioski moŜna składać do dnia 20 kwietnia 2012r.

74. 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. 36.4 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.
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 W dniu 5 kwietnia 2012r. wydano decyzję administracyjną 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 dniu 5 kwietnia 2012r. wydano decyzję administracyjną 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 dniu 5 kwietnia 2012r. wydano decyzję administracyjną 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 dniu 5 kwietnia 2012r. wydano decyzję administracyjną 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 dniu 3 kwietnia 2012r. wydano decyzję administracyjną w sprawie ustalenia
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. „renty
planistycznej”) dla nieruchomości dla nieruchomości lokalowej połoŜonej przy ulicy
Stefana Wyszyńskiego 7C/13 w obrębie 06 Borne Gmina Borne Sulinowo wraz
z udziałem w gruncie oraz części wspólnej budynku połoŜonej w Bornem Sulinowie
stanowiącej działkę ewid. nr 23/3 o pow. 0.3447 ha w obr. 06 Borne.

INWESTYCJE

75. Wykonano remont dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach: Uniemino,
Silnowo, Okole, Dąbie, Juchowo, Kiełpino, Kolanowo, Łączno, Ciemino po części
wspólnie z firmą wykonującą roboty naprawcze w ramach budowy sieci wodnokanalizacyjnych.
76. Zakończono czynności odbiorowe na zadaniu termomodernizacji budynków Zespołu
Szkół w Łubowie.
77. Trwają prace porządkowe w zakresie usuwania gruzu z terenów działek gminnych na
terenie Kłomina oraz na terenie Bornego Sulinowa przeznaczonych do sprzedaŜy jak
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równieŜ z terenów zielonych. Roboty wykonuje firma nieodpłatnie w zamian za
pozyskany gruz.
78. Trwają prace porządkowe na terenie wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej. Usuwane są
gruzy, korzenie drzew i krzewów. Teren jest plantowany i wyrównywany.
79. Wykonano prace remontowe w budynku Miejskiej biblioteki publicznej w zakresie
instalacji wodnej i instalacji elektrycznej.
80. Zakończono prace projektowe związane z budową oświetlenia drogowego dla osiedla
przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie. Dokonano zgłoszenia robót w Starostwie
Powiatowym w Szczecinku.
81. Przygotowano i rozstrzygnięto postępowanie na realizację zadań:
~ Wykonania dokumentacji projektowej pn. „Budowa targowiska miejskiego w Bornem
Sulinowie.
~ Remont pomieszczeń sanitarnych uczniów w budynku Zespołu Szkół w Łubowie,
ul. Zakątna 10, 78-445 Łubowo.
~ SprzedaŜ wraz z dostawą płytek ceramicznych – gres techniczny gat. I o wym.
30x30cm do pomieszczeń komunikacji i klatki schodowej w budynku wielorodzinnym
socjalnym w Bornem Sulinowie.
~ Chodnika

z

jednoczesnym

wykonaniem

nawierzchni

pochylni

dla

osób

niepełnosprawnych z kostki betonowej typu „Polbruk” przy wejściu do budynku
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Lipowej 6 w Bornem
Sulinowie.
~ Wykonanie i montaŜ balustrady schodowej w klatce B budynku komunalnego
przy ul. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie.

82. W ramach zarządzania drogami gminnymi:

~

Wydano 5 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 3 decyzje uzgadniające lokalizację infrastruktury technicznej na terenie miasta
i gminy Borne Sulinowo,

~

Wydano 2 decyzje na lokalizację zjazdu na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo,

~

Sporządzono 4 umowy na udostępnienie nieruchomości w celu prowadzenia robót
i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy Borne Sulinowo,

~

Wydano

3

umowy

na

lokalizację

infrastruktury

technicznej

i

udostępnienie

nieruchomość na cele budowlane w na terenie gminy Borne Sulinowo,
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83. Przygotowano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę do Starostwa
Szczecineckiego:
~ Przebudowa drogi polegająca na utwardzeniu powierzchni gruntu w pasie drogi
gminnej dz. nr 82/2 obr. 06 Borne na wysokości budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. F. Chopina nr 3A, 3B,
~ Przebudowa drogi polegająca na utwardzeniu powierzchni gruntu w pasie drogi
gminnej dz. nr 73/2 obr. 06 Borne na wysokości budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. M. Konopnickiej nr 5,
~ Przebudowa drogi polegająca na utwardzeniu powierzchni gruntu w pasie drogi
gminnej dz. nr 43/3, 44 obr. 06 Borne na wysokości budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. L. Kruczkowskiego nr 8,
~ Przebudowa dróg polegająca na budowie kablowej linii oświetlenia drogowego
w pasie dróg gminnych dz. nr 8/8, 8/17, 8/54, 8/60, 9/11, 9/30 obr. 04 Borne.
84. Trwa budowa czterech parkingów na terenie Bornego Sulinowa wspólnie ze
Wspólnotami Mieszkaniowymi – przy ul. Chopina 2, Chopina 3, Konopnickiej 5,
Kruczkowskiego 8. Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlanoremontową.
85. Trwają prace budowlano – remontowe w klatce B budynku przy ul. Słowackiego 9
w m. Bornem Sulinowie.
86. Wykonano

remont

dachu

wydzierŜawionego

budynku

handlowego

przy

ul. Słowackiego.
87. Wykonano przyłącze wody i kanalizacji do budynku ZOZ w Silnowie.
88. Wykonano

przyłącze

kanalizacji

sanitarnej

do

budynku

komunalnego

nr

18

w Silnowie.
89. Wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej do strefy sportowo-rekreacyjnej oraz
wykonano studzienkę odwodnieniową w drodze przy strefie.
90. Wykonano remont schodów zejścia na plaŜę w miejscowości Dąbrowica.
91. Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do budynku świetlicy
wiejskiej w Radaczu.
92. Wykonano

przyłącze

kanalizacji

sanitarnej

do

budynku

świetlicy

wiejskiej

i Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Juchowie.
93. Wykonano remont przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego zlokalizowanego
przy ulicy Kościuszki 52a w Łubowie.
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OCHRONA ŚRODOWISKA

94. Prowadzone są 2 postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
95. Wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, dla której stwierdzono brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych
przedsięwzięć.
96. Wydano 2 opinie w formie postanowienia dot. programu gospodarki odpadami
niebezpiecznymi.
97. Przekazano do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie
informacje za 2011 rok, dotyczące gospodarowania odpadami na terenie Gminy Borne
Sulinowo.
98. W dniach 16.04.2012r. – 21.04.2012r. na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo wraz z
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie prowadzona jest
zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych. Zbiórka odpadów w
całości zostanie sfinansowana z budŜetu gminy ze środków przeznaczonych na
finansowanie

przedsięwzięć

związanych

z

gospodarką

odpadami

i ochroną powierzchni ziem. Całkowity koszt zadania wyniesie 12.000,00 zł brutto.
99. Wystąpiono do Starosty Szczecineckiego o wydanie dwóch pozwoleń 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.
100.

Wszczęte zostało z urzędu postępowanie administracyjne nakazujące właścicielowi

nieruchomości

zabudowanej

budynkiem

zlokalizowanym

przy

ul. Towarowej 6 w miejscowości Borne Sulinowo (działka nr 7/248 obr. 05 Borne),
usunięcie z w/w nieruchomości zgromadzonych odpadów.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

101.

Rozstrzygnięto przetarg Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo

poprzez

stworzenie

ogólnodostępnych

stref

sportowo

–

rekreacyjnych

w miejscowościach Krągi i Silnowo. Podpisano umowę z wykonawcą i przekazano plac
budowy. Trwają roboty budowlane.
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102.

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na Budowę pomostów w Zatoce Cichej na

jeziorze Pile w ramach projektu Zwiększenie atrakcyjności jeziora Pile poprzez budowę
infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej i edukacyjnej.
103.

Przygotowano i przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy na prowadzenie

nadzoru

inwestorskiego

nad

realizacją

zadania

Budowa

pomostów

w Zatoce Cichej.
104.

Przeanalizowano wniosek PWiK Sp. z o.o. w Szczecinku i przygotowano uchwałę

dotyczącą

zatwierdzenia

taryf

dla

zbiorowego

zaopatrzenia

w

wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Borne
Sulinowo w okresie od 22 maja 2012r. do 21 maja 2013r.
105.

Przygotowano uchwałę w sprawie w sprawie ustalenia dopłat do cen wody oraz za

odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych.
106.

Przeanalizowano projekt Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

107.

Dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego

świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców
nieruchomości na terenie Gminy Borne Sulinowo.
108.

Sporządzono i przesłano do UZP Roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień

publicznych udzielonych w 2011roku.
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