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 29 września 2010 r.
W okresie międzysesyjnym odbyły się:

SPOTKANIA

z organizatorami Zlotu Pojazdów Militarnych - podsumowanie zlotu,
w sprawie działań dotyczących ochrony wód podziemnych ujęcia wody w Bornem Sulinowie
– „Euromatex” w Bornem Sulinowie,
z nauczycielami – wręczenie nagród Burmistrza,
z przedstawicielem Firmy Rimaster Poland z Czaplinka,
w sprawie ujęcia wody w Bornem Sulinowie- Starostwo Powiatowe w Szczecinku,
z przedstawicielami Zakładu Oświetlenia Drogowego z Karlina – oświetlenie drogowe
w miejscowości Strzeszyn,
zebranie wiejskie w Krągach - wybór sołtysa ,
z Sekretarzem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz przedstawicielami
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w sprawie cmentarzy,
zebranie wiejskie w Starowicach - wybór sołtysa

UROCZYSTOŚCI I IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE:

otwarcie ogrodu oraz wystawa prac malarskich i fotograficznych - Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bornem Sulinowie,
Święto Pieczonego Ziemniaka - Szkoła Podstawowa w Łubowie,
uroczyste ślubowanie klas pierwszych gimnazjum - Zespół Szkół w Bornem Sulinowie,
obchody Dnia Seniora i Jubilata – Związek Emerytów i Rencistów Koło Terenowe
w Łubowie,
obchody Dnia Seniora i Jubilata – Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,
Jesienny wieczór poetycki pt. „Na jesieni świat się mieni”- Miejska Biblioteka Publiczna
w Bornem Sulinowie,
wystawa fotograficzna pn.: „BEZ POPRAWEK FOTO W SZOPIE” - Miejska Biblioteka
Publiczna w Bornem Sulinowie,

UDZIAŁ W SZKOLENIACH I KONFERENCJACH :

szkolenie nt. utrzymania porządku i czystości w gminach - Szczecin,

WYWIADY

Program Samorządowy – Telewizja Gawex Szczecinek,

W sprawach skarg i wniosków - w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Bornego Sulinowa oraz
Zastępca Burmistrza przyjęli 30 interesantów.
GOSPODARKA KOMUNALNA

1. Zawarto akt notarialny zbycia przez Gminę Borne Sulinowo lokalu komunalnego nr 2, połoŜonego
przy ul. Kościuszki 38 w Łubowie, na działce oznaczonej Nr 232/2,
2. Sporządzono i podpisano protokół uzgodnień do zawarcia aktu notarialnego:
a) zbycia lokalu komunalnego nr 3, połoŜonego przy ul. Strzeleckiej 3 w miejscowości Łubowo,
obręb Łubowo, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 274.
3. Podano do publicznej wiadomości poprzez: ogłoszenie w prasie lokalnej, umieszczenie na stronie
internetowej urzędu, w BIP-e, na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie, tablicy ogłoszeń w referacie GN
oraz wysłano do sołtysów informację w formie wykazów o nieruchomościach przeznaczonych do
sprzedaŜy:
a) nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/389,
połoŜona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05,
b) nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 11/20,
połoŜona w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo,
c) nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 11/19,
połoŜona w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo,
d) nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr

23/1,

połoŜona w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo,
4. Podano do publicznej wiadomości poprzez: ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej,
w BIP-e oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o przetargach na zbycie nieruchomości,
które mają się odbyć:
a) w dniu 26 października 2010 r.,
b) w dniu 24 listopada 2010 r..
5. Rozliczono za miesiące: wrzesień i październik 2010r. fundusze remontowe za lokale komunalne,
naleŜące do Wspólnot Mieszkaniowych na terenie miasta Borne Sulinowo.
6. Sporządzono protokoły po przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na zbycie m.in.:
a) nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/196,
b) nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/197,
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c) nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/205,
d) nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 66/6,
e) nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/391,
f) nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/392,
g) nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/393,
h) nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/394,
i) nieruchomości lokalowej tj. lokalu nr 4, połoŜonego przy ul. Kościuszki 26 wi Łubowie.
7. Udzielono zarządcy zasobu komunalnego tj. PUK Sp. z o.o. odpowiedzi w sprawach:
a) zbycia lokalu komunalnego połoŜonego przy ul. Kościuszki 38/2 w miejscowości Łubowo,
b) zarządu nieruchomością wspólną w budynku nr 24 w miejscowości Silnowo.
8. Rozliczono podatek VAT z tyt. zbycia mienia gminy za miesiąc: wrzesień br.
9. Udzielono pisemnych odpowiedzi w sprawach:
a) udostępnienia nieruchomości gruntowej tj. działki Nr 277 połoŜonej w miejscowości Silnowo,
b) przekazania w trwały zarząd na rzecz Stowarzyszenia Klub Wodny „Pile” w Piławie
nieruchomości gruntowych tj. działek nr 197/3 i 194,
c) sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/250,
d) sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/251,
e) sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/252,
f) sprzedaŜy nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo obręb
Borne 05, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/142,
g) dzierŜawy nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb
Borne 06, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 87/14,
h) złoŜono oświadczenie dot. udzielenia słuŜebności drogowej na działce będącej własnością
Gminy, połoŜonej w Bornem Sulinowie, oznaczonej Nr 1/161.
10. Wystąpiono do Zakładu Energetycznego „Energa” w Szczecinku z wnioskiem o odłączenie linii
energetycznej nad nieruchomością, na której Gmina prowadziła prace polegające na usunięciu
drzew.
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11. Wystąpiono do rzeczoznawców majątkowych z zaproszeniem do złoŜenia ofert w postępowaniu
o zamówienie publiczne na sporządzanie wycen nieruchomości oraz inwentaryzacji obiektów
budowlanych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.
12. Sporządzono zestawienie nieruchomości przekazanych w latach 2007-2010 w uŜyczenie, zarząd
i uŜytkowanie.
13. Zawarto umowę zlecenie na wykonanie usług związanych z usunięciem drzew w m-ci Łączno.
14. Zlecono uprawnionemu geodecie:
a) podział działki Nr 409/2 w miejscowości Krągi,
b) podział działki Nr 180/14 w miejscowości Piława,
c) podział działki Nr 180/9 w miejscowości Piława,
d) podział działki Nr 180/11 w miejscowości Piława,
e) odział działki Nr 1/161 w miejscowości Borne Sulinowo.
15. Zlecono uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie wycen nieruchomości:
a) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/250, połoŜonej w miejscowości
Borne Sulinowo, obręb 05,
b) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/251, połoŜonej w miejscowości
Borne Sulinowo, obręb 05,
c) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/252, połoŜonej w miejscowości
Borne Sulinowo, obręb 05,
d) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 22/65, połoŜonej w miejscowości
Borne Sulinowo, obręb 07,
e) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 22/66, połoŜonej w miejscowości
Borne Sulinowo, obręb 07,
f) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 22/68, połoŜonej w miejscowości
Borne Sulinowo, obręb 07,
g) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 22/69, połoŜonej w miejscowości
Borne Sulinowo, obręb 07,
h) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/26, połoŜonej w miejscowości
Borne Sulinowo, obręb 07,
i) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/27, połoŜonej w miejscowości
Borne Sulinowo, obręb 07,
j) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 37/117, połoŜonej w miejscowości
Borne Sulinowo, obręb 06,
k) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 37/118, połoŜonej w miejscowości
Borne Sulinowo, obręb 06,
l) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 37/120, połoŜonej w miejscowości
Borne Sulinowo, obręb 06,
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m) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 37/122, połoŜonej w miejscowości
Borne Sulinowo, obręb 06.
16. Zrezygnowano z przysługującego w myśl art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami, prawa pierwokupu:
a) działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 1/156 o pow. 0,3313 ha, połoŜonej
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07,
b) działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 204/1 o pow. 0,5343 ha, połoŜonej
w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo,
17. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku 18 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.
18. Wydano dla rolników zaświadczenia o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego oraz uŜytków
rolnych w ilości 22 szt.
19. Poświadczono oświadczenie w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym w ilości 2 szt.
20. Wysłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku 6 wniosków o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew/krzewów z działek będących własnością gminy.
21. Przeprowadzono lustrację w terenie odnośnie wycinki drzew/krzewów w wyniku której
sporządzono protokoły niezbędne do wydania decyzji.
22. Podpisano 3 umowy sprzedaŜy drewna.
23. Podpisano umowę zlecenie na ścięcie drzewa oraz na obniŜenia części pnia po wycięciu drzewa.
24. Wydano 12 decyzji w sprawie usunięcia drzew.
25. Wezwano 7 osób do uzupełnienia braków formalnych występujących we wnioskach o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.
26. Przyjęto do rozpatrzenia 40 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2010r.
27. Wezwano 6 osób do złoŜenia wyjaśnień o zawyŜonej powierzchni rolnej podanej we wniosku o
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej
28. Wydano 51 decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
29. Wydano 4 decyzje dotyczące nałoŜenia administracyjnej kary pienięŜnej za usunięcie bez
wymaganego zezwolenia drzew i krzewów.
30. Wysłano do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wniosek o przekazanie dotacji celowej dla
gminy Borne Sulinowo na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej na podstawie wniosków złoŜonych we wrześniu
2010r.
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31. Wystosowano do VET –AGRO SERWIS z siedzibą w Trzciance pismo informujące o terminie
przeprowadzenia kontroli mającej na celu sprawdzenie sytuacji panującej w schronisku.
32. Zawarto umowy dzierŜawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo:
a) budynek garaŜowy o pow. uŜytkowej 465 m2, połoŜony na działce oznaczonej w ewidencji
gruntów numerem 89/182 przy ul. Wodociągowej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb
Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 25 dni.
b) część tj. 300 m2 z nieruchomości gruntowej o pow. 0,3689 ha, połoŜonej na działce
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 409/2 w miejscowości Krągi, obręb
Krągi, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata.
33. Zawarto umowy uŜyczenia na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne Sulinowo:
a) nieruchomość zabudowaną

budynkiem

administracyjno–biurowym o pow. uŜytkowej

1773,08 m2, połoŜoną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 41/6
o powierzchni 0,4074 ha przy ul. Kruczkowskiego w miejscowości Borne Sulinowo, obręb
Borne 06. UŜyczenie n okres 3 m-cy. Przedmiot uŜyczenia wykorzystywany będzie przez
Biorącego w uŜyczenie w celu administrowania przedmiotową nieruchomością,
b) nieruchomość zabudowaną budynkiem magazynowo – garaŜowym o pow.

uŜytkowej

1295,00 m2, połoŜoną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem
41/10 o powierzchni 0,3542 ha przy ul. Kruczkowskiego w miejscowości Borne Sulinowo,
obręb Borne 06. UŜyczenie n okres 3 m-cy. Przedmiot uŜyczenia wykorzystywany będzie
przez Biorącego w uŜyczenie w celu administrowania przedmiotową nieruchomością,
c) część tj.: 111,44 m2 z nieruchomości gruntowej o pow. 0,3514 ha, połoŜonej na działce
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 66/1, przy ul. Miłej w miejscowości
Borne Sulinowo, obręb Borne 07. UŜyczenie na okres 3 lat. Przedmiot uŜyczenia
wykorzystywany będzie przez Biorącego w uŜyczenie w celu ustawienia pojemników na
śmieci,
d) pomieszczenie o pow. uŜytkowej 21,34 m2, umiejscowione na I piętrze w budynku połoŜonym
na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 38/15 o pow. 0,5778 ha,
przy Al. Niepodległości 6 w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07. UŜyczenie na
okres 3 lat. Przedmiot uŜyczenia wykorzystywany będzie przez Biorącego w uŜyczenie na
siedzibę Lokalnej Organizacji Turystycznej.
34. Sporządzono Aneks Nr 1 do umowy uŜyczenia GN.72247-43-4/10 z dnia 01.04.2010 r. na
uŜyczenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków działkami nr 27/6 o pow.
2,7300 ha, nr 27/7 o pow. 21,5861 ha oraz nr 26/8 o pow. 0,1300 ha, połoŜone w miejscowości
Borne Sulinowo, obręb Borne 03, gmina Borne Sulinowo na których umiejscowione jest
składowisko na odpady inne niŜ niebezpieczne i obojętne.
35. Wystawiono ofertę nieruchomości przeznaczonych do dzierŜawy:
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a) część budynku garaŜowego o pow. uŜytkowej 465 m2, połoŜony na działce oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków numerem 89/182 przy ul. Wodociągowej w miejscowości
Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo Okres dzierŜawy 6 m-cy, stawka
z tytułu dzierŜawy podana w wykazie za budynek 0,55 zł./m2 + 22 % VAT miesięcznie +
podatek od nieruchomości,
b) część tj. 300 m2 z nieruchomości gruntowej, połoŜonej na działce oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków numerem 409/2 w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne
Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata., stawka z tytułu dzierŜawy podana w wykazie za grunt
0,15 zł./m2 + 22 % VAT rocznie + podatek od nieruchomości.
36. Nadano numer porządkowy dla nieruchomości:
a) oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 402, połoŜonej w miejscowości Międzylesie, obręb
Piława – otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 2a,
b) oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 65/80, połoŜonej w miejscowości Radacz, obręb
Radacz – otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 44c.
37. Rozwiązano umowy na dzierŜawę, następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy
Borne Sulinowo:
a) ogródka działkowego nr 80 oraz 81 o łącznej powierzchni 0,0800 ha, wydzielonego z nier.
gruntowej, połoŜonego na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami
147/1 i 148/1 w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo,
b) budynek byłej wartowni o pow. 25,80 m2, połoŜony na działce oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków numerem 39/3, przy ul. Kruczkowskiego w miejscowości Borne
Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo.
38. Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej - odbyło się 22 września 2009 r., na którym rozpatrzono
21 wniosków o przydział lokalu socjalnego bądź komunalnego z zasobu mieszkaniowego gminy
Borne Sulinowo.
PROMOCJA I WSPÓŁPRACA

39. Udział w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym
a) kontynuacja projektów
(1) Program wyrównywania róŜnic między regionami II
Dn. 08.10.2010r. przesłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku sprawozdanie kwartalne
z realizacji projektu. Umowa o dofinansowanie zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych
zawarta pomiędzy Gminą Borne Sulinowo, a Powiatem Szczecineckim została ostatecznie rozliczona.
(2) PROW 2007-13 Odnowa Wsi „Remont połączony z modernizacją świetlic
wiejskich w miejscowościach Liszkowo, Nobliny i Rakowo”
Wykonano dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych prac budowlanych. Pracownik referatu
interweniował w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie przyspieszenia procedury oceny dokumentacji
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przetargowej oraz zorganizował spotkanie dot. rozwiązania problemów, które pojawiły się w kwestii
udzielenia CKiR przez Pomorski Bank Spółdzielczy kredytu na realizację ww. inwestycji.
(3) PROW 2007-13 Małe projekty „Zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej
w Juchowie poprzez zakup wyposaŜenia oraz poprzez wykorzystanie lokalnych
zasobów historycznych”
Wydział PROW Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego wezwał do złoŜenia
wyjaśnień i uzupełnienia wniosku. Wniosek został poprawiony i przesłany wraz z załącznikami.
(4) Budowa ścieŜki edukacyjno-przyrodniczej „Nasze małe arboretum” nad jez. Pile
oraz zakup wyposaŜenia do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Bornem Sulinowie
Odebrano komisyjnie infrastrukturę na ścieŜkę - pojemniki do segregacji odpadów, sanitariaty oraz
wyposaŜenie OEE - nagłośnienie, platformę ekspozycyjną i krzesła. Uzgodniono z wykonawcą
sposób oraz termin wykonania pozostałych elementów ścieŜki tj. kładki, ławek, wiaty i koszy.
Opracowano i przesłano dn. 27.09.2010r. do NFOŚiGW w Warszawie uaktualniony harmonogram
rzeczowo-finansowy projektu z podziałem na wydatki bieŜące - nieinwestycyjne oraz wydatki
i zakupy inwestycyjne.
Opracowano i przesłano dn. 15.10.2010r. do NFOŚiGW w Warszawie sprawozdanie merytoryczne i
finansowe z realizacji projektu w III kwartale 2010 r. – rozliczenie I transzy dofinansowania w kwocie
46.268,84 zł (przyznana zaliczka 46.886,00 zł).
(5) Równać Szanse 2009 „Odlotowo, ale zdrowo”
Dn. 14 października br. dokonano aktualizacji budŜetu projektu. Zmiany zostały zaakceptowane przez
donatora - Polską Fundację Dzieci i MłodzieŜy. Wystąpiono do 4 firm z zapytaniem ofertowym na
wykonanie projektu, fotoskład i druk folderu „Przyroda Gminy Borne Sulinowo”.
(6) PROW 2007-13, Program LEADER „Małe projekty”
PoniŜsze projekty zostały rekomendowane przez LGD „Partnerstwo Drawy” do dofinansowania:
 „Wzrost atrakcyjności lokalnego zespołu ludowego Podlotki poprzez zakup instrumentów
muzycznych i strojów”. Wniosek złoŜony w imieniu MBP w Bornem Sulinowie. Wartość projektu
- 13.425,50 zł. Wnioskowane dofinansowanie - 9.397,85 zł.
 „Zakup strojów ludowych i sprzętu muzycznego dla zespołu wokalno-instrumentalnego
Jarzębiny”. Wniosek złoŜony w imieniu MBP w Bornem Sulinowie. Wartość projektu
9.394,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie - 6.575,00 zł.
 „Rozwój turystyki w Gminie Borne Sulinowo poprzez utworzenie trzech tras Nordic Walking
i narciarstwa biegowego”. Wartość projektu - 28.893,26 zł. Wnioskowane dofinansowanie 16.578,00 zł.
 „Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu wizyjnego
stref sportowo – rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń i Radacz”. Wartość projektu
26.661,88 zł. Wnioskowane dofinansowanie – 12.000,00 zł.
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 „Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu wizyjnego
obiektów sportowych na terenie miasta Borne Sulinowo”. Wartość projektu - 36.309,64 zł.
Wnioskowane dofinansowanie – 20.000,00 zł.
40. Przygotowania do złoŜenia wniosków
a) „Szwajcarski Program Współpracy – Poprawa efektywności energetycznej obiektów
uŜyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”
Przygotowano i przesłano do biura ZMiGDP wyjaśnienia dot. planowanej inwestycji
termomodernizacyjnej.
b) Wrota Parsęty II
Prowadzono rozmowy nt. udziału Gminy Borne Sulinowo w projekcie ZMiGDP, który znajduje
się na liście indykatywnej działania 3.1 i 3.2 RPO Woj. Zachodniopomorskiego. Przygotowano
stosowne porozumienie, które zostanie podpisane po zaakceptowaniu jego treści przez RM.
c) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP:
Pracownik referatu współpracował z biurem ZMiGDP w zakresie przygotowania propozycji
Gminy Borne Sulinowo do wspólnego projektu. Przeprowadzono wstępną kalkulację dot. ułoŜenia
na terenie gminy sieci światłowodowej. W ramach projektu moŜliwe będzie takŜe wyposaŜenie
świetlic oraz udostępnienie Internetu i sprzętu komputerowego osobom o niskich dochodach.
41. Promocja
a) współpraca z mediami
Dn. 14 października br. odbyło się spotkanie z dziennikarzem Głosu Koszalińskiego. Przekazane
informacje zamieszczono w październikowym dodatku do GK „Regiony”.
b) strona internetowa
Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek podległych oraz
innych instytucji, aktualizowano urzędową stronę internetową www.bornesulinowo.pl.
c) materiały graficzne
Opracowanie i druk zaproszeń na uroczyste podsumowanie VII Międzynarodowego Zlotu Pojazdów
Militarnych oraz podziękowań dla osób, które przyczyniły się do zorganizowania i sprawnego
przebiegu imprezy; pracowanie i druk gratulacji dla nauczycieli, którzy osiągnęli stopień awansu
zawodowego na nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego; opracowanie i druk podziękowań dla
wolontariuszy, którzy pomagali w przeprowadzeniu I Leaderowskich Igrzysk Zachodniopomorskiego
dla druŜyn z obszaru LGD “Partnerstwo Drawy”; opracowanie i druk dyplomów dla wyróŜnionych
z okazji Dnia KEN nauczycieli; opracowanie i druk plakatu, podziękowań i zaproszeń na program
profilaktyczny Jarosława Wajka. Spotkanie z artystą odbyło się w BKO, a przygotowane zostało przez
Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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42. .Zagospodarowanie terenu gminy:
a) Plac zabaw w Łubowie
Przeprowadzono negocjacje z dostawcą urządzeń zabawowych. Przygotowano i przesłano
stosowne zamówienie.
b) Su-22M4
Opracowano i przesłano dn. 18.10.2010r. do Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
MON wniosek o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego tj. statku powietrznego typu Suchoj
Su-22M4.
c) Trasy Nordic Walking i narciarstwa biegowego
Przygotowano i rozesłano do 5 firm zapytanie ofertowe na oznakowanie 3 tras narciarstwa biegowego
i Nordic Walking. Spośród 3 złoŜonych ofert, wybrano komisyjnie najkorzystniejszą - Pracowni
Plastycznej Studio22 z Połczyna Zdroju.
43. Współpraca w ramach związków międzygminnych i stowarzyszeń
a) Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy – Program LEADER
 Aktualizowano informację na stronie www.bornesulinowo.pl dot. programu LEADER.
 W dniach 23-24.09 oraz 01.10.2010r. pracownik referatu wziął udział w posiedzeniach Rady LGD
w sprawie oceny wniosków złoŜonych w zakończonym naborze. W ramach działania „Małe
projekty” wnioskodawcy z Gminy Borne Sulinowo złoŜyli 11 wniosków o dofinansowanie, co
stanowi 20% wszystkich złoŜonych w tym naborze projektów. Gmina Borne Sulinowo okazała się
najbardziej aktywną gminą z obszaru LGD „Partnerstwo Drawy”.
 Dn. 01.10.2010r. opublikowano listę rankingową małych projektów rekomendowanych do
dofinansowania, na którą trafiło 45 wniosków. Wśród nich znalazło się aŜ 9 wniosków z Gminy
Borne Sulinowo. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania dla rekomendowanych operacji z
Gminy Borne Sulinowo wynosi ok. 145.500,00 zł. Środki te pozwolą m.in. na: zakup strojów i
instrumentów dla zespołów ludowych, stworzenie tras Nordic Walking oraz narciarstwa
biegowego, stworzenie pracowni hafciarsko-koronkarskiej, wykonanie nasadzeń, zakup gablot
ekspozycyjnych do izby muzealnej, stworzenie systemu monitoringu wizyjnego oraz zakup
sprzętu sportowego.
b) Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
 Dn. 14 października 2010r., w Karlinie, pracownik referatu wziął udział w spotkaniu nt.
wspólnych projektów dot. rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Omówiono moŜliwości
wspólnego aplikowania o środki na budowę infrastruktury teleinformatycznej na terenie gmin oraz
na działania miękkie, których celem będzie przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
mieszkańców.
44. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
a) Do organizacji z siedzibą w Gminie Borne Sulinowo wystosowano pisma z informacją
o moŜliwościach ubiegania się o dotację na realizację zadań publicznych w 2011r.
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Do dn. 15 października br. przyjmowano wnioski o zabezpieczenie w budŜecie gminy
środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2011r. Na podstawie złoŜonych przez
organizacje kosztorysów zadań publicznych, sporządzono projekt budŜetu

dla klubów

sportowych i stowarzyszeń na 2011r.
b) W związku z nowelizacją ustawy o działalności poŜytku publicznego

i obowiązkiem

konsultowania z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Borne Sulinowo aktów prawa
miejscowego, sporządzono
konsultowania

uchwałę w sprawie określenia szczegółowego

sposobu

z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego

w dziedzinach dot. działalności statutowej tych organizacji.
c) Zgodnie z wytycznymi znowelizowanej ustawy o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie, sporządzono projekt Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo
z organizacjami pozarządowymi na 2011r. Projekt, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza
Bornego Sulinowa o sposobie konsultacji aktu, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego i w BIP wraz z informacją o moŜliwości składania przez organizacje opinii i uwag
dot. zamieszczonych w programie treści.
d) Pomiędzy Gminą Borne Sulinowo, a Zarządem Rejonowego PCK w Koszalinie podpisano
umowę na realizację zadania publicznego promującego gminę Borne Sulinowo. Zadanie
wykonane zostanie przez Koło

Środowiskowe HDK „Dąbie”. Na realizację zadania

przekazano organizacji dotację w wysokości 1.000,00 zł.
45. Sport
a) Dn. 23 września br. pracownik Referatu PW uczestniczył w szkoleniu w Koszalinie dot.
projektu nowelizacji ustawy o sporcie.
b) Uczniom, którzy spełnili wymogi regulaminu przyznawania stypendiów sportowych,
wypłacono II transzę stypendium. Świadczenie pienięŜne otrzymało 16 zawodników
z borneńskich klubów sportowych. Łącznie wypłacono kwotę 5.000,00 zł.
46. Turystyka
a) W dniach 14 września i 19 października br. oprowadzono wycieczki uczestników szkoleń
samorządowych odbywających się Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Marina”.
b) Dn. 30 września 2010r., wspólnie z Instytutem Wspierania Turystyki, zorganizowano
w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Marina” spotkanie, którego celem była
aktywizacja działań na rzecz rozwoju turystyki. Zadanie realizowane jest w ramach projektu
„Działając Razem Osiągamy Więcej – partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu
zmian gospodarczych”. Spotkanie zapoczątkuje cykl bezpłatnych szkoleń i innych działań na
terenie Gminy Borne Sulinowo w sektorze branŜy turystycznej. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele LOT w Bornem Sulinowie oraz kierownik i pracownik referatu PW.
c) W dniach 18-19 września br., na terenach Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku
„Myślęcinek” w Bydgoszczy, odbyły się Międzynarodowe Targi TOUR–SPORT–EXPO
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2010. Pracownicy Referatu PW, wraz z gestorami branŜy turystycznej, udzielali obszernej
informacji nt. bazy noclegowej Gminy Borne Sulinowo, turystycznych atrakcji oraz
niepowtarzalnych krajobrazowych atutów naszej gminy. Impreza skupiła firmy z branŜy
turystycznej, sportowej i rekreacyjnej.
d) W dniach 20-23 października br. Gmina Borne Sulinowo wzięła udział w targach
turystycznych TOUR SALON 2010 w Poznaniu. Gminę reprezentowali pracownicy Referatu
PW i gestorzy branŜy turystycznej. Borne Sulinowo prezentowało się na 2 stoiskach:
 w ramach projektu IWT „Działając Razem Osiągamy Więcej”, zlokalizowane na terenie
wystawienniczym woj. zachodniopomorskiego”, obsługiwane przez pracowników Urzędu
Miejskiego;
 gestorów branŜy turystycznej o pow. ponad 70 m2 pod hasłem „Sztab Garnizonu Borne
Sulinowo”.
47. Organizacja wydarzeń
a) Dn. 01 października br. burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska i kierownik Referatu PW
wzięły udział w uroczystym podsumowaniu tegorocznego VII Międzynarodowego Zlotu
Pojazdów Militarnych. Głównym organizatorom zlotu: Bogumiłowi i Teresie Turowskim oraz
Wiesławowi Bartoszek wręczono dyplomy i upominki.
b) Grzybobranie na wrzosowej polanie
Dn. 24 września br. odbył się I Wojewódzki Konkurs dla kadry i podopiecznych OHP pod
hasłem „Grzybobranie na wrzosowej polanie”. Organizatorami imprezy byli: Komenda 16-19
Hufca Pracy w Szczecinku, Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie,
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku, Nadleśnictwo Borne Sulinowo,
Gawex Media w Szczecinku oraz Urząd Miejski w Bornem Sulinowie. Głównym celem
konkursu była popularyzacja działań na rzecz ochrony środowiska w zakresie właściwego i
bezpiecznego korzystania z zasobów naturalnych, a takŜe integracja uczestników i promocja
okolic Powiatu Szczecineckiego oraz Gminy Borne Sulinowo. Do pomocy w organizacji
imprezy włączyli się pracownicy Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.
c) Wykonano dokumentację fotograficzną i sporządzono informację na gminną stronę
internetową z następujących wydarzeń:
 Międzynarodowych Zawodów Modeli Pływających Grand Prix Pomorza w klasach FSR E i V w
dniach 25-26 września br.;
 zwieńczenia, w dn. 1 października br., projektu Borneńskiego Centrum Inicjatyw Społecznych
„Universum” pn. „Zielonopalcy” i wernisaŜu prac malarskich pn. „Jesień Ŝycia nie musi być
szara”;
 otwarcia, w dn. 15 października br., w „Galerii” MBP w Bornem Sulinowie, wystawy
fotograficznej Tadeusza Wojewódzkiego pn.: „Bez poprawek foto w szopie”;
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 wręczenia dn. 18.10.2010r. nagród Burmistrza nauczycielom ze szkół z terenu Gminy Borne
Sulinowo.
48. Oświata
a) Stypendia szkolne
Do wnioskodawców, którzy złoŜyli

niekompletne wnioski o przyznanie stypendium szkolnego,

wystosowano wezwania o uzupełnienie dokumentacji. Do wszystkich osób ubiegających się o pomoc
materialną

wysłano

zawiadomienia

o

moŜliwości

czynnego

udziału

w

postępowaniu

administracyjnym i przedłuŜeniu terminu załatwienia sprawy. Przeliczono dochód przypadający na
jednego członka rodziny 194 uczniów starających się o przyznanie stypendium szkolnego.
Sporządzono listę osób, którym zostaną wydane decyzje przyznające stypendium szkolne na rok
szkolny 2010/11 oraz decyzje odmowne.
b) Wyprawka szkolna
Na podstawie dodatkowych wniosków dyrektorów szkół, uczniom z terenu Gminy Borne Sulinowo
przyznano dofinansowanie do podręczników szkolnych.
c) Zasiłek szkolny
Na wniosek rodzica, przyznano zasiłek szkolny w wysokości 1.000,00 zł dla pięciorga uczniów.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

49. W

miesiącu

październiku

2010r.

przesłano

do

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej

w Szczecinie informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie w danym
okresie sprawozdawczym tj. za miesiąc październik 2010 r.
50. W miesiącu październiku 2010 r.

przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Szczecinie sprawozdanie o udzielonej pomocy de minimis za III kwartał 2010r.
51. W miesiącu

październiku 2010r. przesłano do podatników upomnienia dotyczące zaległości

podatkowych tj. III raty za 2010rok.

FINANSE I BUDśET

52. Na podstawie Zarządzenia Nr 64/2010 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 września 2010
roku dokonano zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na podstawie pisma Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.PM.3011-168-10-1(PW) z dnia 2 września 2010 roku
w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 25.551,02 zł z przeznaczeniem na zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w I okresie płatniczym 2010 r.
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Ponadto dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 47.588,81 zł między paragrafami min.
na podstawie:
a) pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie z dnia 30 września 2010 roku (1.808,59 zł),
b) pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-09/10 z dnia 27 września 2010 roku
(740,00 zł),
c) pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS
3014-GK/24/2010 z dnia 23 września 2010 roku (31.812,39 zł).
53. W dniu 7 października 2010 roku przekazano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie informację dotyczącą wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadań
finansowych w całości bądź częściowo z budŜetu państwa. Informacja została sporządzona na
dzień 30 września 2010 roku.
54. W dniu 11 października 2010 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie
sprawozdanie Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie 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 III kwartału 2010 roku
(termin przesłania sprawozdania 11 październik).
55. W dniu 13 października 2010 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie, Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie, Urzędu Statystycznego
w Szczecinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespołu Zamiejscowego
w Koszalinie sprawozdanie Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych
z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kwartał roku 2010 (termin przesłania
sprawozdania 14 październik).
56. W dniu 20 października 2010 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie zbiorcze sprawozdania za III kwartał 2010 roku tj. Rb-N –
kwartalne sprawozdanie o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych i Rb-Z –
kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŜnych oraz poręczeń i gwarancji
jednostek posiadających osobowość prawną, dla których Gmina Borne Sulinowo jest organem
załoŜycielskim lub nadzorującym (termin przesłania sprawozdań 28 październik).
57. W dniu 22 października 2010 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie następujące sprawozdania za okres od początku roku do
dnia 30 września 2010 roku (termin przesłania sprawozdań 22 październik):
a) Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyŜce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
b) Rb-27S - miesięczne sprawozdanie z wykonania dochodów budŜetowych jednostki samorządu
terytorialnego,

14

c) Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych
jednostki samorządu terytorialnego,
d) Rb-28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŜetowych jednostki
samorządu terytorialnego,
e) Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz poręczeń i
gwarancji jednostki samorządu terytorialnego,
f) Rb-ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz naleŜności Skarbu Państwa z
tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,
g) Rb-34 – kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych
jednostek budŜetowych i wydatków nimi sfinansowanych.
58. W dniu 22 października 2010 roku przesłano do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w
Szczecinie pismo w sprawie stanu realizacji odpisu w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z
tytułu podatku rolnego w III kwartale 2010 roku – 1.000,21 zł.
59. Na podstawie Zarządzenia Nr 76/2010 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 25 października 2010
roku podano do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budŜetu Gminy Borne
Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleŜności budŜetowych za III
kwartał 2010 roku:

Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleŜności budŜetowych za III
kwartał 2010 roku

Gmina Borne Sulinowo dokonała umorzenia naleŜności z tytułu kary umownej z tytułu zwłoki
w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w kwocie 1.430,50 zł.

Informacja kwartalna z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za III kwartał 2010 roku

Lp.
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3.
4
5.

Treść
DOCHODY
DOCHODY BIEśĄCE
DOCHODY MAJĄTKOWE
WYDATKI
WYDATKI BIEśĄCE
WYDATKI MAJĄTKOWE
DEFICYT/NADWYśKA (1-2)
PRZYCHODY
ROZCHODY

Plan (po zmianach)
28 484 107,91
26 163 015,23
2 321 092,68
30 891 568,91
26 744 270,27
4 147 298,64
- 2 407 461,00
3 641 193,75
1 233 732,75

Wykonanie
21 125 928,94
20 366 580,82
759 348,12
22 163 139,19
19 824 923,36
2 338 215,83
- 1 037 210,25
1 979 319,75
669 393,11

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

60. Wydano:
a) dziewiętnaście zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
b) osiem wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
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c) siedem decyzji w sprawie podziałów nieruchomości,
d) pięć postanowień w sprawie podziałów nieruchomości,
e) pięć decyzji rozgraniczeniowych,
f) dwa zaświadczenia w sprawie zmiany sposobu uŜytkowania,
g) jedną opinię urbanistyczną.
61. Informacja o prowadzonych pracach w zakresie planowania przestrzennego:
a) Projekt miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego dla dz. nr 12/91, 12/68,
12/65, 12/64, 22/20 połoŜonych w obrębie Dąbrowica.
Projekt planu uzyskał pozytywną opinię Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Został
skierowany do uchwalenia.
b) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Borne Sulinowo w obrębach Piława, Silnowo, Kiełpino, Juchowo, Jelonek.
Do dnia 20 września 2010r. moŜna było składać uwagi do studium. Wpłynęło 15 uwag dotyczących
głównie nieruchomości połoŜonych bezpośrednio przy jeziorze Pile w obrębie Silnowo. Uwagi
dotyczą wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy brzegu jeziora Pile.
Z uwagi na zmianę ustawy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych w dniu 15 września 2010r.
projekt studium został przekazany do ponownych uzgodnień do Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej. Po uzgodnieniu projekt studium zostanie przedłoŜony do uchwalenia.
c) Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kiełpino.
Trwają prace planistyczne nad projektem mpzp dla obrębu Kiełpino.

OCHRONA ŚRODOWISKA

62. Prowadzonych jest jedenaście postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
63. Wydano sześć decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
64. Prowadzone jest jedno postępowanie dotyczące decyzji przejmujących przez gminę obowiązku
zorganizowania opróŜniania zbiorników bezodpływowych w stosunku do mieszkańców wsi
Łubowo.
65. W dniu 13 października 2010r. odbyło się spotkanie w sprawie stwierdzenia lokalizacji pomnika
przyrody na nieruchomości nr 1/156 połoŜonej w Bornem Sulinowie. Ze spotkania sporządzono
protokół oględzin.
66. Zrealizowano i rozliczono zadanie w ramach podpisanego Porozumienia w sprawie udzielenia
upowaŜnienia, pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Borne Sulinowo,
dotyczącego wykonania prac renowacyjnych przy zieleni na cmentarzach jeńców wojennych
w Kłominie.
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67. Wykonano drogę dojazdową do separatora kanalizacji deszczowej przy Al. Niepodległości
i zlecono jego oczyszczenie.
INWESTYCJE

68. Trwają prace porządkowe w zakresie usuwania gruzu z terenów działek gminnych na terenie
Bornego Sulinowa przeznaczonych do sprzedaŜy jak równieŜ z terenów zielonych. Roboty
wykonuje firma nieodpłatnie w zamian za pozyskany gruz. W ramach współpracy firma
przekazała na rzecz Gminy 1 tysiąc ton kruszonego gruzu.
69. Trwają remonty przystanków autobusowych na terenie Gminy Borne Sulinowo. Wyremontowano
juŜ przystanki w m. Kiełpino, Silnowo, Dąbie, Liszkowo, Rakowo, Juchowo, Międzylesie,
Kucharowo, Radacz, Jeleń. Trwają jeszcze remonty przystanków w m. Rakowo kolonia
i Ciemino.
70. Wykonano inwentaryzację budowlaną stadionu w m. Łubowo. Trwają prace remontowe niezbędne
do uzyskania licencji OZPN Koszalin dla klubu Orzeł Łubowo.
71. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na zadanie : Termomodernizacja
Zespołu Szkół w Łubowie oraz Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem
Sulinowie.
72. Przeprowadzono procedurę zamówienia publicznego na zakup i montaŜ okien w MBP w Bornem
Sulinowie. II Etap - zadanie zrealizowano i zakończono.
73. Trwają rozmowy z WFOŚiGW w Szczecinie w celu wydłuŜenia terminu realizacji umowy na
zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo”.
74. Zamówiono przenośne toalety TOI TOI na cmentarz Komunalny w Bornem Sulinowie na okres
28-10-2010 do 3-11-2010r.
75. Przygotowano dokumentację i ogłoszono przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg na
ternie miasta i gminy Borne Sulinowo w sezonie zimowym 2010/2011.
76. Przeprowadzono procedurę zamówienia publicznego i wyłoniono wykonawcę dokumentacji pn.
Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych z dróg, placów i dachów
w miejscowości Jeleń do zlewiska jeziora Jeleń dla istniejącej kanalizacji deszczowej.
77. W ramach zarządzania drogami gminnymi wydano:
a) 1 decyzję na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w niej tablicy reklamowej,
b) 1 decyzję na zajęcie pasa drogowego w celu składowania materiałów budowlanych,
c) 1 decyzję na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza wodociągowego,
d) 1 decyzję na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektu handlowego
(usługowego),
e) 1 decyzję na lokalizację projektowanego przyłącza elektroenergetycznego kablowego 0,4 kV,
f) 1 decyzję zezwalająca na budowę zjazdu indywidualnego,
g) 2 decyzje na lokalizacje projektowanych przyłączy cieplnych,
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h) 1 na zajęcie pasa drogowego w celu awaryjnej naprawy przyłącza wodociągowego,
78. Sporządzono:
a) 19 umów na udostępnienia nieruchomości na cele budowlane.
79. W ramach prowadzonych robót budowlanych tj. budowy parkingów, remontów chodników i dróg
dokonano : 10 zgłoszeń

do Starostwa Powiatowego w Szczecinku o wykonywaniu robót

budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym
80. Wyłoniono wykonawcę i wykonano zadanie pn. „Modernizacja sieci cieplnej przy ul. J. Brzechwy
8 w Bornem Sulinowie.
81. Wyłoniono wykonawcę i zlecono wykonanie zadania pn.: Modernizacja instalacji grzewczej
budynku świetlicy wiejskiej w m. Nobliny”.
82. Wyłoniono wykonawcę i zlecono wykonanie zadania pn.: Dostawa i montaŜ wykładziny „Gamrat
Norma 43” w salach dydaktycznych w Zespole Szkół w Łubowie. Łączna powierzchnia remontu
podłóg to 600m2.
83. Wyłoniono projektanta i wykonano dokumentację projektową pn.: „Termomodernizacja budynku
Gimnazjum w Silnowie”.
84. Wykonano i rozliczono gruntowny remont drogi w m. Jeleń.
85. Wykonano remont ul. Młynarskiej i Kolejowej w m. Łubowo – wykonano nawierzchnię
bitumiczną.
86. Wykonano remont chodników przy ul. Brzechwy 8 i Kruczkowskiego 7, Konopnickiej1,
Konopnickiej 17.
87. Trwają prace związane z budową parkingów przy ul Chopina 9 i Reja 5.
88. W ramach zadania remonty dróg gminnych przeprofilowano i częściowo utwardzono drogi
gminne w m. Starowice, Czochryń, Jeziorna, Nobliny, Liszkowo, Łubowo, Jeleń, osiedle przy
ul. Sportowej w Bornem Sulinowie.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

89. W m-cu październiku 2010r. wydano 8 decyzji o przyznaniu środków finansowych z Funduszu
Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na
kwotę 24 862,18 złotych.
90. W miesiącu październiku br. zatrudniono 30 osób z terenu Gminy Borne Sulinowo
do wykonywania prac społecznie uŜytecznych. Osoby te zostały skierowane do Sołectw na
terenie Gminy oraz PUK Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie.
91. W dniu 30 września

br. Podpisano, na okres 3 lat, umowę na świadczenie usług

z zakresu elektronicznej ochrony obiektu (budynku Urzędu) z Agencją Ochrony „Szabel”
z siedzibą w Koszalinie.
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92. W dniu 1 października podpisano, na okres 3 lat, z Zakładem Usługowo Handlowym „Enigma”
z siedzibą w Czaplinku umowę na wykonywanie usług technicznych oraz konserwację systemu
alarmowego zainstalowanego w budynku Urzędu.
93. W

miesiącu

wrześniu

i

październiku

podpisano

z

Powiatowym

Urzędem

Pracy

w Szczecinku 6 umów o organizację robót publicznych, w ramach których zatrudnionych zostało
86 osób.
94. W dniu 27 września br. na okres 1 roku podpisano umowę o asystę techniczną programu PB_USC
z firmą Technika IT S.A.
95. W miesiącu wrześniu prawnik udzielający porad prawnych dla mieszkańców Miasta
i Gminy Borne Sulinowo udzielił następującej pomocy prawnej: przyjął ogółem 17 osób
i udzielił 28 porad.
96. Przyjęto opłatę skarbową na kwotę 1.078,00 zł.
97. Zarejestrowano 1450 pism wpływających do Urzędu.
98. Wysłano 2007 przesyłki polecone, 319 listy zwykłe oraz około 50 sztuk plakatów.
99. W ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi na tablicy Urzędu
wywieszono 28 obwieszczeń oraz plakaty okolicznościowe.
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