Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Gminy Borne Sulinowo
w okresie międzysesyjnym

Ostatnia sesja, na której przedstawiana była informacja z działalności Burmistrza Bornego
Sulinowa odbyła się 27 lutego 2009 roku.
SPOTKANIA

z producentami filmu „Nawiedzeni”
z przedstawicielami Fundacji im. Stanisława Karłowskiego z Juchowa
z Dyrektorami Szkół
z Komendantem Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie
z przedstawicielami Firmy Matex S.A.
z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku
udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia
udział w zebraniu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bornem
Sulinowie
w sprawie zanieczyszczenia środowiska w Starostwie Powiatowym w Szczecinku
spotkanie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Koszalinie
zebranie wiejskie w Juchowie – w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości
spotkanie komitetu organizacyjnego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
UROCZYSTOŚCI

udział w uroczystościach z okazji 3 rocznicy Klubu Aktywnego Seniora z Bornego
Sulinowa
udział w spotkaniach z okazji Dnia Kobiet organizowanych przez Zarząd Koła Emerytów
Rencistów i Inwalidów z Bornego Sulinowa i Łubowa
udział w Mistrzostwach Polski Juniorów w Taekwondo Olimpijskim
udział w Koncercie zespołu Podlotki z Bornego Sulinowa z okazji Dnia Kobiet
udział w spotkaniu zorganizowanym przez Radę Sołecką ze Śmiadowa z okazji Dnia Kobiet
otwarcie wystawy rzeźby ludowej Pana Józefa Wojciechowskiego - Galeria Urzędu
udział w Gali Konkursu Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego
WYWIADY

Program Samorządowy - Telewizja Gawex Szczecinek
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PRZYJĘCIA INTERESANTÓW

W okresie międzysesyjnym Burmistrz wraz z Zastępcą Burmistrza przyjęli w sprawach
skarg i wniosków 38 interesantów.
GOSPODARKA KOMUNALNA

1. Podano do publicznej wiadomości poprzez: ogłoszenie w prasie lokalnej, w BIP-e oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty informację o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaŜy:
•

działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 41/24 o pow. 0,0858 ha, połoŜonej
w Bornem Sulinowie, obręb 06,

•

działki zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 89/178 o pow. 0,0637 ha, połoŜonej
w Bornem Sulinowie, obręb 06,

•

działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 41/24 o pow. 0,0858 ha, połoŜonej
w Bornem Sulinowie, obręb 06,

•

działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 12/101 o pow. 0,1109 ha, połoŜonej
w Bornem Sulinowie, obręb 06,

•

działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 78/2 o pow. 0,0500 ha, połoŜonej
w Unieminie, obręb Uniemino,

•

działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 45/42 o pow. 0,0022 ha, połoŜonej
w Bornem Sulinowie, obręb 07,

•

działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 7/385 o pow. 0,0063 ha, połoŜonej
w Bornem Sulinowie, obręb 05,

•

działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 7/386 o pow. 0,0141 ha, połoŜonej
w Bornem Sulinowie, obręb 05,

•

lokalu mieszkalnego nr 2 w miejscowości Piława 36, obręb Piława,

•

lokalu mieszkalnego nr 4 w miejscowości Piława 36, obręb Piława,

2. Podano do publicznej wiadomości poprzez: ogłoszenie w prasie lokalnej, w BIP-e oraz
w sposób zwyczajowo przyjęty informację o terminach przetargów na zbycie nieruchomości w:
•

Kiełpinie, obrębie Kiełpino, działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 124/1,

•

Łubowie, obrębie Łubowo, działki oznaczonej Nr 220/16,

•

Bornem Sulinowie, obręb 06, działki oznaczonej Nr 37/71.

3. Podpisano akt notarialny dot. zmiany umowy warunkowej zbycia nieruchomości zabudowanej, połoŜonej
w miejscowości Liszkowo, obręb Liszkowo, gmina Borne Sulinowo, oznaczonej w rejestrze gruntów
działką Nr 1/2.
4. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności
nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2007 r. Nr 191, poz.
1365) przesłano do Urzędu Wojewódzkiego miesięczne sprawozdanie o realizacji art. 1 wyŜej cytowanej
ustawy.
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5. Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Szczecinku – Wydziału Ksiąg Wieczystych o ujawnienie w księdze
wieczystej Nr 35984 nieruchomości połoŜonych w woj. zachodniopomorskim, powiecie szczecineckim,
gminie Borne Sulinowo, obręb Rakowo, miejscowości Rakowo, oznaczonych w ewidencji gruntów
działkami:
•

Nr 194/4 99 o pow. 0,1100 ha;

•

Nr 25/1 o pow. 0,4800 ha;

•

Nr 293 o pow. 0,5500 ha;

•

Nr 5 o pow. 2,3000 ha;
Do wniosków załączono aktualne wypisy i wyrysy w/w działek oraz decyzje komunalizacyjne.

6. Zrezygnowano z przysługującego w myśl art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w:
•

Krągi, obręb Krągi, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 391 o pow. 0,0900 ha, za cenę
25.000,00 zł,

•

Borne Sulinowo, obręb 05, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 7/59 o pow. 0,0019 ha, za cenę
1.000,00 zł,

7. Wystąpiono do Agencji Nieruchomości Rolnej w Koszalinie z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na
rzecz Gminy Borne Sulinowo:
•

działki Nr 249/3 o pow. 0,0460 ha, połoŜonej w miejscowości Rakowo, obręb Rakowo,

•

części (ok. 20 m2) z działki Nr 251/15 o pow. 1,8574 ha, połoŜonej w miejscowości Kiełpino.

8. Dnia 4 marca br. zorganizowano w tut. urzędzie spotkanie z przedstawicielami PWiK Szczecinek dot.
ustalenia dalszych działań mających na celu regulacje działek. Uzgodniono zakres zadań dla kaŜdej ze
stron.
9. Zlecono uprawnionemu geodecie:
•

wskazanie granic nieruchomości, połoŜonych w miejscowości Krągi, oznaczonych Nr 313 i 314,

•

podział działki Nr 195 w miejscowości Kiełpino,

10.

ZłoŜono

zamówienie

do

Starostwa

Powiatowego

w

Szczecinku

o

wykonanie

wyrysów

i wypisów z rejestru gruntów w ilości - 19 szt.
11. Wezwano uŜytkownika wieczystego do złoŜenia wyjaśnień w sprawie braku realizacji prac remontowych
na nieruchomościach będących w posiadaniu uŜytkownika wieczystego.
12. Sporządzono i podpisano protokół uzgodnień o rozłoŜeniu ceny sprzedaŜy za nieruchomość zabudowaną,
połoŜoną w miejscowości Liszkowo, oznaczonej w ewidencji Nr 1/2.
13. Sporządzono i podpisano protokół uzgodnień do zawarcia umowy zmiany udziałów w nieruchomości
zabudowanej, połoŜonej w Bornem Sulinowie, obręb 07, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 55/124.
14. Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Szczecinku z wnioskami o wydanie zaświadczeń
o samodzielności lokali oznaczonych nr 36/1, Nr 36/2, 36/4 i 36/6 w miejscowości Piława.
15. Wystąpiono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie z wnioskiem
o potwierdzenie zgodności z oryginałem wydanych decyzji komunalizacyjnych.
16. Wydano 10 zaświadczenia dla rolników o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego oraz wielkości
uŜytków rolnych.
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17. Wydano 2 zaświadczenia o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego.
18. Wydano 1 zaświadczenie o spłacie cięŜaru realneg.
19. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku, 18-tu informacji, w sprawie realizacji roszczeń
z tytułu pozostawionego mienia poza granicami państwa polskiego poprzez nabycie prawa własności lub
uŜytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.
20. Udzielono Centrum Edukacji ATUT w Oławie informacji o posiadanych przez osobę nieruchomościach.
21. Poinformowano wnioskodawcę o zwrocie podatku akcyzowego za 2008 r.
22. Udzielono Policji w Czaplinku informacji dotyczącej posiadania nieruchomości przez wskazaną
w piśmie osobę.
23. Wydano zaświadczenie o wielkości dzierŜawionych gruntów od ANR.
24. Udzielono informacji w ankiecie dotyczącej charakterystyki gminy pod kątem wykorzystania funduszy
unijnych i rozwoju społeczno-gospodarczego dla Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Barzkowicach.
25. Wydano 8 szt. decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej.
26. Zawarto umowy na dzierŜawę (najem) następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy
Borne Sulinowo:
● lokal uŜytkowy o powierzchni 79,61 m2, połoŜony w budynku nr 24 na działce oznaczonej w ewidencji
gruntów numerem 11/13 w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo. Okres najmu 3 lata, stawka czynszu
z tytułu najmu: 0,50 zł. za m2 + 22% VAT miesięcznie + podatek od nieruchomości.
27. Nadano 4 numery porządkowe nieruchomościom w Bornem Sulinowie i Rakowie.
28. Wystawiono ofertę nieruchomości przeznaczonych do dzierŜawy, najmu:
●

nieruchomości o powierzchniach 100 m2 - 400 m2, przeznaczone pod ogródki działkowe nr
1,10,15,17,45,46,49,53,64,75,80,81,83,84,91,97,100,106, oznaczone w ewidencji gruntów numerem 147
i 148, połoŜone w miejscowości Krągi, obręb Krągi. Okres dzierŜawy 10 lat, stawka czynszu z tytułu
dzierŜawy: 0,10 zł. za m2 rocznie + podatek nieruchomości;

● nieruchomości o łącznej powierzchni 218 m2, przeznaczone pod ogródki działkowe nr 2 i 3, oznaczone
w ewidencji gruntów numerem 1/2, połoŜone przy ul. Rzemieślniczej w miejscowości Borne Sulinowo,
obręb Borne 05. Okres dzierŜawy 3 lata, stawka czynszu z tytułu dzierŜawy: 0,10 zł. za m2 rocznie +
podatek nieruchomości;
●

część z nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 1000 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów
numerem 180/9, połoŜonej w miejscowości Piława, obręb Piława. Okres dzierŜawy 3 lata, stawka
czynszu z tytułu dzierŜawy: 1,60 zł. za m2 rocznie + podatek nieruchomości;

● część budynku magazynowego o powierzchni 156 m2 wraz z gruntem przynaleŜnym o powierzchni 480
m2, oznaczonym w ewidencji gruntów numerem 7/365, połoŜonym przy ul. Towarowej w miejscowości
Borne Sulinowo, obręb Borne 05. Okres DzierŜawy 3 lata, stawka z tytułu dzierŜawy: (bud. mag. 5,50
zł. oraz grunt 1,00 zł.) + 22 % VAT miesięcznie + podatek od nieruchomości.
29. Rozwiązano umowy na dzierŜawę (najem) następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy
Borne Sulinowo:
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●

nieruchomość zabudowaną lokalem uŜytkowym nr 6 połoŜonym w budynku nr 18 na działkach
oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 44/4,44/5,47/1,47/2 w miejscowości Silnowo,

●

nieruchomość zabudowaną lokalem uŜytkowym nr 4 połoŜonym w budynku nr 18 na działkach
oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 44/4,44/5,47/1,47/2 w miejscowości Silnowo,

30. Dnia 12 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej, na którym rozpatrzono 4 wnioski
o przydział lokalu socjalnego bądź komunalnego z zasobu mieszkaniowego gminy Borne Sulinowo.
31. Sporządzono Aneks do umowy dzierŜawy z dnia 10 sierpnia 2007 r. na dzierŜawę ogródka działkowego
nr 60, oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 147 i 148 w miejscowości Krągi, obręb Krągi.
32. Udzielono Urzędowi Skarbowego w Szczecinku informacji w sprawie brakujących danych
o nieruchomościach połoŜonych na terenie gminy Borne Sulinowo.

FINANSE

33. Zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.2.AK.0713-1/09 z dnia 24 lutego 2009
roku dotyczącym właściwego i racjonalnego zarządzania środkami budŜetowymi dnia 6 marca 2009
roku przekazano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydział Finansów
i BudŜetu informację dotyczącą wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadań finansowych
w całości bądź częściowo z budŜetu państwa wg stanu na dzień 28.02.2009 r.. Przedmiotowe informacje
będą składane do dnia 6-go kaŜdego miesiąca.
34. Zarządzeniem Nr 15/2009 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 10 marca 2009 roku przedstawiono
sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2008 rok. Sprawozdanie z wykonania
budŜetu przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie
i przedłoŜono Radzie Miejskiej w Bornem Sulinowie. Ponadto przesłano sprawozdanie z wykonania
planu finansowego zadań zleconych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół
Zamiejscowy w Koszalinie oraz do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
35. W miesiącu marcu 2009 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie informację
o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym tj. za miesiąc
luty 2009 r.
36. W miesiącu marcu 2009 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie informację
o nieudzielaniu pomocy publicznej (de minimis) w rolnictwie w danym okresie sprawozdawczym tj.
za miesiąc luty 2009 r.
37. W miesiącu marcu 2009 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowe w Szczecinie sprawozdanie
o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie za 2008 r.
38. W miesiącu marcu 2009 r. przesłano do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych za pośrednictwem Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w Szczecinie wniosek o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody
z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych za 2008 rok.

5

39. W miesiącu marcu 2009 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.
PROMOCJA I WSPÓŁPRACA
40. Udział w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym
a) Kontynuacja projektów:
 „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym w gminie Borne
Sulinowo” - Zakończono szkolenia zawodowe uczestników projektu. W 10 szkoleniach udział wzięło
7 osób (3 osoby ukończyły po 2 szkolenia). Animator pracy przygotowuje dokumenty do sprawozdania
z realizacji projektu. Uzupełniono i przesłano do WUP załączniki do wniosku o płatność. Rozliczono
koszty dojazdów beneficjentów na szkolenia.


„Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące
gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” - Opracowano i przesłano dn. 09.03.2009r.
sprawozdanie (wg stanu na dzień 28.02.2009r.) z realizacji programu PFRON „Uczeń na wsi” w gminie
Borne Sulinowo.

b) przygotowania do złoŜenia wniosków o dotacje
 PROW 2007-13 Odnowa Wsi - We współpracy z Centrum Kultury i Rekreacji przygotowano wniosek
o dofinansowanie projektu „Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Liszkowo, Nobliny
i Rakowo”. Wartość projektu wynosi ok. 1 mln 100 tys. zł. Wnioskowane dofinansowanie – 500 tys.zł.
Ze względu na konieczność oczekiwania na pozwolenia na budowę, wniosek zostanie złoŜony
w ostatnich dniach marca br.
 Lokalna Strategia Rozwoju Program LEADER - Zaktualizowano stronę internetową dot. Lokalnej
Grupy Działania i naborów wniosków ogłaszanych dla lokalnych podmiotów przez Lokalną Grupę
Działania „Partnerstwo Drawy” http://bornesulinowo.pl/Wnioski-dotacje/Leader/leader.htm.
 Byłe bazy wojskowe wokół morza Bałtyckiego - Dn. 18.03.2009 r. przedstawiciele gminy
uczestniczyli w konferencji „The Cold War Period. International Understanding. The Role of
Storytelling Sites where Events Took Place” w Berlinie. Tematem konferencji było przedstawienie
projektu stworzenia szlaku turystycznego przebiegającego przez kraje nadbałtyckie związane z okresem
zimnej wojny. Na szlaku mają się znaleźć między innymi miejscowości, które były zamkniętymi
garnizonami armii sowieckiej, a w szczególności takie, gdzie Rosjanie posiadali strategiczną broń
jądrową. Borne Sulinowo umieszczone na tym szlaku jest miastem szczególnym z historią dwóch
najpotęŜniejszych armii II wojny światowej - niemieckiej i później sowieckiej. Na konferencji zostały
przedstawione juŜ istniejące muzea i skanseny z okresu zimnej wojny z takich państw jak Dania,
Szwecja, Łotwa i Estonia. Według inicjatora projektu, Pana Johana Bacha Rassmusena, Borne Sulinowo
jako miasto połoŜone na szlaku byłych zamkniętych garnizonów wojskowych, w jednym z etapów
nowopowstającego projektu ma pełnić rolę Sekretariatu. Obecnie projekt będzie wdraŜany przez
duńskie biuro konsultingowe. Miejscowości, które będą uczestniczyły w projekcie to:
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Borne Sulinowo - Polska
Siliamae – Estonia
Skrunda - Łotwa
Karosta - Północna Łotwa
Kronstadt - St. Penetsburg - Rosja
Alakurtt - Rosja
Prora - Niemcy
Porkala - Finladnia
Szacunkowy koszt projektu to 4 miliony Euro.
 Zachodniopomorska Kraina Wodna - Dn. 19.03.2009 r. w UM Czaplinek odbyło się spotkanie
zorganizowane przez Stowarzyszenie „Pomost” ze Szczecina dotyczące projektu w zakresie rozwoju
turystyki wodnej w płd-wsch części woj. zachodniopomorskiego poprzez rozbudowę infrastruktury
i promocję wspólnego markowego produktu turystycznego. Stowarzyszenie Pomost jest koordynatorem
i głównym pomysłodawcą projektu Zachodniopomorski Szlak śeglarski, na realizację którego
przyznano dofinansowanie w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.
 Plany Odnowy Miejscowości - Przekazano Plan Odnowy Miejscowości Kiełpino sołtysowi celem
zaopiniowania dokumentu przez mieszkańców na zebraniu wiejskim. Następnie POM zostanie przyjęty
uchwałą Rady Miejskiej.
c) ZłoŜone wnioski o dotacje
 PROW 2007-13 Odnowa Wsi - Dn. 10.03.2009 r. złoŜono w Urzędzie Marszałkowskim Woj.
Zachodniopomorskiego wniosek o dofinansowanie realizacji I etapu projektu „Odnowa obszarów
wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych”.
W pierwszej kolejności realizowane będą strefy w miejscowościach: Radacz, Jeleń, Piława i Łubowo.
Wartość projektu wynosi ok. 1 mln 50 tys. zł. Wnioskowane dofinansowanie – 500 tys. zł.
 Równać szanse 2009 - Dnia 26.02.2009 r. w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Miejscowości Radacz
złoŜono „Diagnozę środowiska lokalnego” - dokumentację w I etapie konkursu „Równać szanse 2009”.
W konkursie ogłoszonym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Polską Fundację Dzieci
i MłodzieŜy moŜna uzyskać dofinansowanie w kwocie 50.000,00 zł na realizację projektów dla
młodzieŜy w wieku 13-19 lat z terenów wiejskich i małych miast. Dn. 16 marca br. ogłoszono wyniki I
etapu konkursu - Stowarzyszenie Miłośników Miejscowości Radacz zostało zakwalifikowane do II etapu
konkursu. Dn. 20.03.2009 r. zgłoszono Panią ElŜbietę Niepelt do udziału w obowiązkowym szkoleniu
dla koordynatorów projektu.
 Rozwój Infrastruktury Kultury - Dn. 16.03.2009 r. w imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bornem Sulinowie złoŜono wniosek do Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji
Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie kwotą 50.042,00 zł
realizacji projektu „Zakup wyposaŜenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie”.
41. Promocja
a) współpraca z mediami
 Dn. 16.03.2009 r. odbyło się spotkanie z dziennikarzem Głosu Koszalińskiego. Przekazane informacje
posłuŜyły do opracowania marcowego dodatku do GK „Regiony”.
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 Dn. 16.03.2009 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem Dwutygodnika Szczecineckiego „Temat”
dot. nawiązania stałej współpracy.
b) pozostałe
 Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej - Dn. 04.03.2009 r. do IPN w Warszawie wysłano zgłoszenie
Pana Tomasza Skowronka do Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej.
42. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 Do 28 lutego br. zweryfikowano ostatecznie poprawność merytoryczną i finansową złoŜonych przez
organizacje pozarządowe sprawozdań z realizowanych w 2008 r. powierzonych zadań publicznych.
 Przez 30 dni od daty ogłoszenia otwartego konkursu ofert, tj. 12.01.2009 r., przyjmowano oferty na
realizację zadań publicznych na terenie gminy Borne Sulinowo w 2009 r. Wpłynęło 11 ofert. Dnia
26.02.2009 r., na pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej, zweryfikowano poprawność formalną
i merytoryczną złoŜonych ofert. Wezwano organizacje do uzupełnienia braków formalnych
i merytorycznych ofert oraz do zmodyfikowania kosztorysu realizacji zadania. Podczas drugiego
posiedzenia Komisji Konkursowej zweryfikowano dostarczone przez organizacje dokumenty
uzupełniające. Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała 11 ofert. Na realizację zadań publicznych
w 2009 r. Komisja przyznała łączną kwotę 197.000,00 zł.
 Pomiędzy Gminą Borne Sulinowo, a organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Borne Sulinowo
podpisano umowy na realizację zadań publicznych w 2009 r. Zgodnie z zapisem w umowach do dn.
16.03.2009 r. przekazano organizacjom I transzę dotacji.
43. Materiały graficzne
 Przystąpiono do gromadzenia materiałów oraz kalkulacji kosztów przedruku i modyfikacji informatora
turystycznego „Miasto i Gmina Borne Sulinowo – Atrakcje Turystyczne”.
44. Sport
 Dn. 16.02.2009 r. zawarto pomiędzy Gminą Borne Sulinowo, a Powiatem Szczecineckim porozumienie
w sprawie zasad finansowania imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego
przeznaczonych dla dzieci i młodzieŜy ze szkół podstawowych i gimnazjów. Na ten cel UM Borne
Sulinowo przekaŜe do 30 czerwca br. kwotę 2.000,00 zł.
 Do dn. 16.03.2009 r. przyjmowano od zarządów organizacji sportowych wnioski o przyznanie
stypendiów sportowych dla zawodników, którzy spełnili warunki określone w regulaminie
przyznawania, wstrzymywania i wysokości stypendiów oraz przyznawania

nagród i wyróŜnień

sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Wpłynęło 17 wniosków. Po wstępnej
weryfikacji, wnioski zostaną przekazane do zaopiniowania Radzie Sportu na posiedzeniu, które odbędzie
się dn. 01.04.2009 r. Zaopiniowane przez Radę Sportu wnioski zostaną przedłoŜone do akceptacji
Burmistrzowi Bornego Sulinowa.
42. Turystyka
Przystąpiono do przygotowań związanych z uczestnictwem gminy Borne Sulinowo w Międzynarodowych
Targach Turystyki w Katowicach „GLOB 2009” w dn. 27-30.03.2009 r.. Przygotowano projekt stoiska
targowego, zamówiono baner reklamowy, zebrano materiały reklamowe od gestorów branŜy
turystycznej.
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43. Organizacja imprez
 Dn. 20.02.2009 r. sporządzono dokumentację fotograficzną i zamieszczono relację na stronie
www.bornesulinowo.pl. z wystawy w galerii UMiG „Zimowe Ekspresje”.
 Dn. 07.03.2009 r. wykonano dokumentację fotograficzną z przebiegu Mistrzostw Polski Juniorów
w Taekwondo i zamieszczono relację na stronie www.bornesulinowo.pl.


VI Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych - Dn. 16.03.2009 r. przesłano do Urzędu
Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego kosztorys, program zlotu oraz propozycję promocji UM
podczas imprezy. Przesłane dokumenty będą podstawą do przyznania przez Marszałka Woj.
Zachodniopomorskiego dofinansowania do organizacji tegorocznego zlotu. Wystąpiono z wnioskiem
do Ministra Obrony Narodowej o objęcie patronatu honorowego nad zlotem. Wystosowano pismo do
dowódcy wojsk lądowych, gen. broni Waldemara Skrzypczaka, z prośbą o wydanie pozwolenia na
współpracę podczas tegorocznego zlotu z 12 Dywizją Zmechanizowaną w Szczecinie i 2 Brygadą
Zmechanizowaną Legionów im. Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu oraz udział w imprezie orkiestry
wojskowej.

44. Współpraca z zagranicą
 Na zaproszenie klubu SK Ralsko, w dn. 27.02-01.03.2009 r. przedstawiciele urzędu oraz z klubów
sportowych z terenu gminy (Pionier 95 Borne Sulinowo, Orzeł Łubowo, Bricomarche Radacz) gościli
z wizytą w partnerskiej gminie Ralsko w Czechach. Celem wizyty było m.in. omówienie szczegółów
dot. wspólnego wyjazdu na turniej piłkarski, który odbędzie się w dniach 30.04-02.05.2009 r.
w partnerskiej gminie Amt Anklam Land w Niemczech.

45. Działalność Komisji ds. PRPA.
 W dniu 28 lutego 2009 r. w Świetlicy Wiejskiej w Łubowie odbył się gminny „II Przegląd Teatrów
Amatorskich – BĄDŹMY RAZEM 2009”. Imprezę zaplanowano i przeprowadzono w ramach realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii. Tematem przewodnim przeglądu było przeciwdziałanie uzaleŜnieniom. W konkursowych
zmaganiach uczestniczyło 9 grup teatralnych: zespół reprezentujący Świetlicę Wiejską w Łubowie,
grupa „Beton – Borneńska Ekipa Optymistycznie Nastawionych” reprezentująca Zespół

Szkół

w Bornem Sulinowie, zespół „ Młodzi Śpiewni” reprezentujący Świetlicę Wiejską w Jeleniu, zespół
„Ocaleni” reprezentujący Świetlicę Wiejską w Piławie, zespół reprezentujący Szkołę Podstawową
w Jeleniu, zespół „ Wademo”

reprezentujący

Świetlicę Wiejską w Radaczu, zespół „Malwinki”

reprezentujący Świetlicę Wiejską w Liszkowie, grupa „Lipa” reprezentująca Zespół Szkół w Bornem
Sulinowie oraz grupa reprezentująca Zespół Szkół w Łubowie.
KaŜdej z grup przyznano nagrody rzeczowe o tej samej wartości, a dodatkową nagrodą dla wszystkich
uczestników będzie wyjazd do teatru. Najlepiej ocenione przez komisję grupy („ Lipa” z Bornego
Sulinowa oraz „ Młodzi Śpiewni” z Jelenia) wezmą udział w przeglądzie powiatowym w Białym Borze
w dniu 28 marca br.
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE

46. Trwają prace planistyczne nad nowym planem dla miasta Borne Sulinowo.
W dniu 18 lutego otrzymaliśmy pismo od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z uzgodnieniem zakresu prognozy oddziaływania na środowisko. W dniu 18 lutego 2009 r. podpisano
umowę na wykonanie prognozy oddziaływania na środowiska. Termin wykonania 30 dni.
47.

Wydano:

−

siedemnaście zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

−

dziesięć wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

−

sześć decyzji w sprawie podziałów nieruchomości,

−

cztery postanowienia w sprawie podziałów nieruchomości,

−

osiem decyzji rozgraniczeniowych,

−

cztery postanowienia rozgraniczeniowe,

−

cztery zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu uŜytkowania z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

48. Gmina

Borne

Sulinowo

wystąpiła

do

Gminnej

Komisji

urbanistyczno-architektonicznej

o zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 12/91,
12/68, 12/65, 12/64, 22/20 połoŜonych w obrębie Dąbrowica. Projekt uzyskał pozytywną opinię.
W dniu 20 lutego 2009 r. zostały skierowane pisma do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie oraz Sanepidu w Szczecinku w sprawie określenia zakresu strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko. Po uzyskaniu pozytywnych opinii projekt zostanie poddany dalszej
procedurze planistycznej.
49. Rozstrzygnięto przetarg na zmianę studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania

przestrzennego dla obrębu Piława, Silnowo, Kiełpino, Juchowo, Jelonek. W dniu 12 marca 2009 r.
została podpisana umowa na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego dla w/w obrębów. Czas wykonania 12 miesięcy.
OCHRONA ŚRODOWISKA
50. Wydano dwanaście pozytywnych decyzji w sprawie wycinki drzew.
51. Prowadzonych jest dziewięć postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
52. Firmie Pilarskiej „Sowiński” Tomasz Sowiński z siedzibą w miejscowości Gwda Wielka wydano
zezwolenie na prowadzenie działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, a w szczególności polegającej na utrzymaniu czystości na drogach i chodnikach
na obszarze Gminy Borne Sulinowo.
53. Zamówiono 4 szt. słupów ogłoszeniowych. Całkowity koszt zamówienia wyniesie 7.137,00 zł brutto.
54. Zamówiono 10 szt. ławek parkowych z oparciem oraz 10 szt. koszy ulicznych Ŝelbetonowych o poj.
70l. Całkowity koszt zamówienia wyniesie 8.845,00 zł brutto.
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INWESTYCJE
55. Rozpoczęła

się

przebudowa

Alei

Niepodległości

w

Bornem

Sulinowie

(2020m).

12 marca 2009 r. przy udziale Gminy Borne Sulinowo Powiatowy Zarząd Dróg przekazał plac budowy
Generalnemu Wykonawcy (Pol-Dróg Człuchów).
56. Trwają prace nad dokumentacją na adaptację projektu typowego kompleksu sportowego MOJE
BOISKO – ORLIK 2012 oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.
57. Przygotowano i złoŜono wniosek do MSiT na dofinansowanie zadania Moje Boisko ORLIK 2012.
58. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę kostki brukowej obrzeŜy
i krawęŜników dla Gminy Borne Sulinowo. Przetarg wygrała firma Agrobud z Koszalina, dostawa
w/w materiałów na wartość 10.826,89 zł brutto.
59. Przeprowadzono analizę złoŜonych taryf na dostawę wody i odprowadzanie ścieków przez PWiK
Szczecinek.
60. Trwają prace nad załoŜeniem Gminnej Ewidencji Zabytków na terenie Gminy Borne Sulinowo.
61. Trwają prace remontowe nawierzchni zejścia na plaŜę przy ul. Jeziornej.
62. Wysłano zaproszenia do złoŜenia ofert na wykonanie remontu pomostu pływającego w m. Dąbrowica.
63. Wyłoniono w postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawcę na sporządzenie dokumentacji
projektowej w ramach rozbudowy sieci ciepłowniczej na terenie miasta Borne Sulinowo.
64. ZłoŜono wniosek na realizację projektu Termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej powiatu
szczecineckiego w tym równieŜ: „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łubowie” oraz
„Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie”.
65. Zakończono wymianę okien oraz prace remontowe w pomieszczeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bornem Sulinowie. Będzie to wkład własny Gminy w zadaniu dot. termomodernizacji budynku.
66. Wyłoniono w postępowaniu o zamówienie publiczne dostawcę i zakupiono łącznie 302 m2 paneli
podłogowych wraz z akcesoriami dodatkowymi dla pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej,
świetlicy wiejskiej w m. Krągi, świetlicy wiejskiej w m. Śmiadowo.
67. Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy istniejącego obiektu na
ośrodek edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Bornem Sulinowie.
68. Wykonano dokumentację na rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie
Zespołu Szkół w Łubowie. Konieczność rozbiórki budynków gospodarczych wynika z zaleceń słuŜb
uzgadniających dokumentację budowlaną dobudowy kuchni i stołówki w Zespole Szkół w Łubowie.
69. Wbudowano 6 ton masy asfaltowej na potrzeby remontów uszkodzonej nawietrzni dróg na terenie
miasta Borne Sulinowo. Zakupiono kolejne 6 ton masy z uwagi na bardzo zły stan dróg i w miarę
odpowiednich warunków pogodowych prowadzone są remonty cząstkowe.
70. Wysłano zaproszenia do złoŜenia ofert na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na
terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.
71.

Uzgodniono 1 projekt lokalizacji sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami z tym związanymi
na terenie działek stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo.

72.

Wydano 1 decyzję lokalizacyjną linii energetycznej w pasie drogowym drogi gminnej.

73.

Podpisano 2 umowy na udostępnienie nieruchomości gminnych na cele budowlane.
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74.

Uzgodniono 2 projekty lokalizacji zjazdu.

75.

Wydano 2 decyzje zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

76.

Ogłoszono konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bornem Sulinowie. Kandydaci do konkursu powinni spełniać wymogi określone w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17.05.2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego
rodzaju (Dz. U. Nr 44, poz. 520 ze zmianami). Ogłoszenie ukazało się w dniu 25 marca 2009 r.
w Gazecie Wyborczej o zasięgu lokalnym. Termin składania ofert mija w dniu 10 kwietnia 2009 r.
Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie Państwo na stronie www.bornesulinowo.pl oraz w BIP-ie.
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