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 09 czerwca 2010 r.

SPOTKANIA
z Radą Osiedla nr. 1 i 2 – Borne Sulinowo – omówienie spraw bieŜących
w sprawie uruchomienia strzelnicy w Bornem Sulinowie

UROCZYSTOŚCI I IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE:
udział w obchodach Dnia Matki i Ojca organizowanych przez Związek ERiI w Łubowie
wystawa prac Tomasza Jerzego Osmólskiego - Miejska Biblioteka Publiczna Borne Sulinowo
wieczorek poŜegnalny klas III – Gimnazjum w Łubowie
spotkanie robocze przedstawicieli LGD Województwa Zachodniopomorskiego w Bornem
Sulinowie
UDZIAŁ W KONFERENCJACH :
dot. projektu „Moje gimnazjum-moja szansa”
w sprawie realizacji projektu dotyczącego budowy szerokopasmowej infrastruktury pn. Wrota
Parsęty II - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
w Zgromadzeniu Wspólników PWIK w Szczecinku

W sprawach skarg i wniosków - w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Bornego Sulinowa oraz
Zastępca Burmistrza przyjmowali 18 interesantów.

GOSPODARKA KOMUNALNA

1. Sporządzono i podpisano protokoły uzgodnień do zawarcia aktu notarialnego:
•

zbycia przez Gminę Borne Sulinowo nieruchomości gruntowej, połoŜonej w miejscowości Borne
Sulinowo, obręb Borne 05, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/173,

• zbycia nieruchomości gruntowej, połoŜonej w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 256.
2. Podano do publicznej wiadomości poprzez: ogłoszenie w prasie lokalnej, umieszczenie na stronie
internetowej, 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,

•

nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/391, połoŜona
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05,

•

nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/392, połoŜona
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05,

•

nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/393, połoŜona
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05,

•

nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/394, połoŜona
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05,

•

nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 51/15, połoŜona
w miejscowości Jeleń, obręb Jeleń,

•

nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 409/1, połoŜona
w miejscowości Krągi, obręb Krągi,

•

nieruchomość lokalowa nr 3 połoŜona w miejscowości Łubowo przy ul. Strzeleckiej 3 ona działce
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 274.

3. 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:
•

w dniu 12 lipca 2010 r.

•

w dniu 23 lipca 2010 r.

4. Rozliczono za miesiąc maj 2010r. fundusze remontowe za lokale komunalne, naleŜące do Wspólnot
Mieszkaniowych na terenie miasta Borne Sulinowo.
5. Wystąpiono do zarządcy zasobu komunalnego tj. PUK Sp. z o.o. z zapytaniem w sprawie zawarcia
umowy najmu ze spadkobiercą poprzedniego najemcy.
6. Zlecono uprawnionemu geodecie:
•

wskazanie granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 7/173,
połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05,

•

podział nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 22/50, połoŜonej
w miejscowości Dąbrowica, obręb Dąbrowica,

•

podział nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 22/63, połoŜonej
w miejscowości Dąbrowica, obręb Dąbrowica,

7. Udzielono pisemnych odpowiedzi w sprawach:
•

sprzedaŜy nieruchomości lokalowej nr 2, połoŜonej przy ul. Kościuszki 38 w m-ci Łubowo, obręb
Łubowo,

•

sprzedaŜy nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/205,

•

sprzedaŜy nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/196,
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•

sprzedaŜy nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/197,

•

sprzedaŜy nieruchomości lokalowej nr 2, połoŜonej w miejscowości Juchowo 41, obręb Juchowo,

•

przeniesienia prawa własności do nieruchomości lokalowej nr 6 połoŜonej przy ul. Orła Białego 3
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06.

8. Zlecono uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie wycen nieruchomości:
•

oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/205, Nr 7/196, Nr 7/197, połoŜonych
przy ul. Towarowej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05,

•

lokalu mieszkalnego nr 4, połoŜonego przy ul. Kościuszki 26 w miejscowości Łubowo, obręb
Łubowo,

•

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 66/6 połoŜonej w m-ci Borne Sulinowo,
obręb 06,

9. Sporządzono protokoły po przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na zbycie m.in.:
•

nieruchomości zabudowanej połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05,

oznaczonej

w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/389,
•

nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/188,

•

nieruchomości zabudowanej połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/389.

10. Zawarto umowy dzierŜawy, na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne Sulinowo:
•

lokal uŜytkowy nr 1 o pow. 98,99 m2 umiejscowiony na parterze budynku po byłej szkole
podstawowej oraz piwnic o pow. 52,30 m2 i budynku gospodarczego o powierzchni 6,86 m2,
połoŜony na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1/2 w miejscowości Kiełpino,
obręb Kiełpino, gmina Borne Sulinowo. Okres najmu rok.

•

nieruchomość gruntową o pow. 0,1500 ha, połoŜoną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków numerem 232/1 w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo.
Okres dzierŜawy 3 lata.

•

ogródki działkowe: nr 13 o pow. 0,0280 ha, nr 14 o pow. 0,0280 ha, wydzielone na działce
oznaczonej

w

ewidencji

gruntów

i

budynków

numerem

1/2,

połoŜonej

przy

ul. Rzemieślniczej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo
Okres dzierŜawy 3 lata.
•

ogródki działkowe: nr 10, 15, 87 kaŜdy o pow. 0,0400 ha, wydzielone na działkach oznaczonych
w

ewidencji

gruntów

i

budynków

numerami

147/1

i

48/1,

połoŜonych

w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 8 lat.
11. Zawarto umowę uŜyczenia na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Borne Sulinowo
zabudowaną, połoŜoną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 7/365
o pow. 0,2021 ha w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05. Nieruchomość zabudowana
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jest budynkiem magazynowym o pow. 402,40 m2. UŜyczenie na okres 15 lat. Przedmiot uŜyczenia
będzie wykorzystywany wyłącznie na cele statutowe Ochotniczej StraŜy PoŜarnej.
12. Wystawiono ofertę nieruchomości przeznaczonych do dzierŜawy, najmu:
•

część tj.: 0,0726 ha z nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków numerem 4/23 o pow. 0,6218 ha w miejscowości Dąbie, obręb Kiełpino, gmina Borne
Sulinowo.

Okres

dzierŜawy

3

lata,

stawka

z

tytułu

dzierŜawy

podana

w wykazie: 0,15 zł./m2 + 22%VAT – rocznie + podatek od nieruchomości.
•

nieruchomość gruntową, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 331/6
o pow. 0,0151 ha w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 3
lata, stawka z tytułu dzierŜawy podana w wykazie: 0,50 zł./m2 + 22%VAT – miesięcznie +
podatek od nieruchomości.

•

część tj.: 0,0202 ha z nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków numerem 409/2 o powierzchni 0,3689 ha w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina
Borne

Sulinowo.

Okres

dzierŜawy

3

lata,

stawka

z

tytułu

dzierŜawy

podana

w wykazie: 0,15 zł./m2 + 22%VAT – rocznie + podatek od nieruchomości.
•

część tj.: 431,67 m2 z nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków numerem 103/2 o powierzchni 0,6200 ha w miejscowości Rakowo, obręb Rakowo,
gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata, stawka z tytułu dzierŜawy podana w wykazie:
0,50 zł./m2 + 22%VAT – rocznie + podatek od nieruchomości.

•

nieruchomość zabudowaną, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 7/367 o
powierzchni 0,0570 ha, przy ul. Orła Białego w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05.
Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami wolnostojącymi o łącznej powierzchni 195,49
m2. Okres dzierŜawy 3 lata, stawka z tytułu dzierŜawy podana w wykazie: 1,00 zł./m2 + 22%VAT
– miesięcznie + podatek od nieruchomości.

13. Przygotowano umowę uŜyczenia, następującej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne
Sulinowo:
•

część tj.: 0,1579 ha z nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków numerem 83/30 o powierzchni 0,3712 ha, przy ul. Adama Mickiewicza
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Na okres 15 lat.

14. Nadano numer porządkowy dla nieruchomości:
•

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 38/2, połoŜonej w miejscowości Przyjezierze, obręb
Przyjezierze – otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 25,

•

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 51/9, połoŜonej w miejscowości Jeleń, obręb Jeleń –
otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 47 H.

15. Uczestniczono od 7 czerwca 2010 r. do 10 czerwca 2010 r. w szkoleniu mający temat: „Gmina
jako członek wspólnoty mieszkaniowej, aktualne wymagania i zasady prowadzenia dokumentacji
budynku”.
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16.Udzielono odpowiedzi dla Komornika Sądowego w Szczecinku w sprawie wskazania lokalu
tymczasowego z zasobu Gminy Borne Sulinowo.
17.WyraŜono zgodę na poddzierŜawienie dzierŜawionej nieruchomości gruntowej o pow. 60 m2,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 12, przy ul. Bolesława Chrobrego
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo, stanowiącą własność
gminy Borne Sulinowo.
18. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku 32 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.
19.Udzielono Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Koszalinie 3 informacje,
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.
20. Wydano dla rolników zaświadczenia o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego oraz uŜytków
rolnych w ilości – 10 szt..
21.Wysłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku 10 szt. wniosków o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew/krzewów z działek będących własnością gminy.
22. Przeprowadzono lustracje w terenie odnośnie wycinki drzew/krzewów w wyniku, której
sporządzono protokoły niezbędne do wydania decyzji.
23. Podpisano umowę sprzedaŜy drewna 2 szt.
24. Wydano 20 decyzji w sprawie usunięcia drzew.
25. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku informacji na temat współwłasności działki
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 49 połoŜonej w miejscowości Rakowo, obręb
Rakowo, gmina Borne Sulinowo.
26. Wystosowano do osób posiadających psy ras uznanych za agresywne pisma celem aktualizacji
prowadzonego przez tutejszy urząd rejestru – 11 szt.
27. Wystosowano do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku pismo w sprawie
wyjaśnienia datków udziałowych za rok 2010 działek połoŜonych w miejscowości Łączno
będących w posiadaniu gminy Borne Sulinowo.
28.Przesłano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie dokumenty producenta
rolnego, który odwołał się od decyzji Burmistrza Bornego Sulinowa w sprawie zwrotu podatku
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
29.Wysłano do sołtysów celem rozpowszechnienia pismo Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
odnośnie pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi oraz regulamin
konkursu Rozwojowe i Przyjazne Środowisku Sołectwo.
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FINANSE I BUDśET
30. W dniu 7 czerwca 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 31 maja 2010 roku.
31. W sprawie wykonania uchwały Nr XLIII/504/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia
9 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013 pt. „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie
ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń, Łubowo, Piława
i Radacz”:
- w dniu 14 czerwca 2010 roku wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół
Zamiejscowy w Koszalinie wniosek o wydanie opinii o moŜliwości spłaty w roku 2010 poŜyczki
do kwoty 500 000 zł zaciąganej w Banku Gospodarstwa Krajowego.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

32. W miesiącu czerwcu 2010 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie w danym okresie
sprawozdawczym tj. za miesiąc maj 2010 r.
33. W miesiącu czerwcu 2010 r. przesłano do podatników upomnienia dot. zaległości podatkowych za
2010 r. oraz wystawiono tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe.
PROMOCJA I WSPÓŁPRACA
34. Udział w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym
a) kontynuacja projektów
Program wyrównywania róŜnic między regionami II
Dn. 10.06.2010r. komisyjnie odebrano autobus marki Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI zakupiony w
ramach programu. Wartość zakupu wyniosła 279 014,00 zł, z czego dofinansowanie PFRON i wkład
własny Gminy Borne Sulinowo po 139 507,00 zł. Pojazd zarejestrowano w Starostwie Powiatowym w
Szczecinku. Dn. 21.06.2010r. przesłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku sprawozdanie
merytoryczne i finansowe z realizacji projektu. Pojazd przekazano na podstawie umowy przekazania i
dokumentu PT Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. SłuŜyć on będzie do przewozu
dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej z terenu miasta i gminy.
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PROW 2007-13 Odnowa Wsi „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez
stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych”
Dokonano objazdu placów budowy oraz wykonano dokumentację fotograficzną. Przeprowadzono
negocjacje z wykonawcą w sprawie wykonania dodatkowych prac związanych z utworzeniem stref.
Trwają przygotowania do dokonania odbioru robót.

PROW 2007-13

Odnowa Wsi „Remont połączony z modernizacją świetlic wiejskich w

miejscowościach Liszkowo, Nobliny i Rakowo”
Wykonano dokumentację fotograficzną z przebiegu realizacji projektu.
b) złoŜone wnioski o dotacje
„Budowa ścieŜki edukacyjno-przyrodniczej Nasze małe arboretum nad jez. Pile oraz zakup
wyposaŜenia do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Bornem Sulinowie”
Dn. 31.05.2010r. przesłano do NFOŚiGW w Warszawie drugą aktualizację harmonogramu rzeczowofinansowego i planu finansowania.
Dn. 09.06.2010r. przesłano do WFOŚiGW w Szczecinie pierwszą aktualizację wniosku o
dofinansowanie zadania wraz z budŜetem.
c) przygotowania do złoŜenia wniosków
PROW 2007-13 Odnowa Wsi
W związku z ogłoszeniem kolejnego naboru, który będzie trwał od 29 czerwca do 16 sierpnia br.,
trwają przygotowania do złoŜenia wniosków. Pracownik referatu przedstawił propozycje projektów.
Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej (kosztorysy, projekty budowlane). ZłoŜenie wniosków o
dofinansowanie planowane jest na początek sierpnia br.

Szwajcarski

Program

Współpracy

–

Poprawa

efektywności

energetycznej

obiektów

uŜyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
Pracownik referatu, wspólnie z kierownikiem RI, wziął udział w spotkaniu roboczym dot.
przygotowania dokumentacji budowlanej oraz określenia zakresu inwestycji w Publicznym
Gimnazjum w Silnowie. Przygotowano i przesłano do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pismo
dot. zmiany zakresu projektu.

35. Promocja
a) współpraca z mediami
Dn. 17 czerwca br. odbyło się spotkanie z dziennikarzem Głosu Koszalińskiego. Przekazane
informacje zamieszczono w czerwcowym 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.
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c) materiały graficzne
Opracowanie i druk zaproszeń na obchody Dnia Zwycięstwa dla Społecznego Komitetu
Organizacyjnego.
d) materiały promocyjne
Zlecono tłumaczenie na j. niemiecki tekstów informatora turystycznego „Miasto i Gmina Borne
Sulinowo”.
Przygotowano materiały (opracowano teksty oraz skompletowano i wykonano fotografie) do ulotki
"Miasto i Gmina Borne Sulinowo". Format 60 cm x 21 cm, 6-krotnie składana. Przekazano materiały
do druku. Na podstawie zapytania ofertowego wybrano wykonawcę ulotki. Zlecono wykonanie
10.000 szt. (w tym 2.000 szt. wersji niemieckiej).

36. Zagospodarowanie terenu gminy
a) ŚcieŜka turystyczno – spacerowa
Zakończono korektę folderu „Miejska ścieŜka turystyczno-spacerowa” zawierającego obszerną
dokumentację atrakcji turystycznych opisanych w 3 wersjach językowych (polskiej, angielskiej i
niemieckiej) na wykonanej w maju br. ścieŜce.
b) Gminny „Konkurs Kwiatowy”
Dn. 10 czerwca br. odwiedzono 11 posesji zgłoszonych do udziału w konkursie.
c) Plac zabaw w Unieminie
Wystosowano zapytanie ofertowe do potencjalnych wykonawców placu zabaw. Dokonano wyboru
wykonawcy i podpisano umowę. Plac zabaw zostanie wykonany do końca czerwca br.

37. Współpraca w ramach związków międzygminnych i stowarzyszeń
a) Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” – Program LEADER
Aktualizowano informację dot. programu LEADER zamieszczoną na stronie www.bornesulinowo.pl.
b) W dniach 31.05 – 01.06.2010r. pracownik referatu , wziął udział w spotkaniu roboczym Rady
LGD, na którym opracowano nowe zasady oceny wniosków o dofinansowanie składanych w ramach
programu LEADER. Ustalono takŜe termin kolejnego naboru wniosków na 20.08 – 10.09.2010r.
c) Dn. 17.06.2010r., w Budynku Kulturalno-Oświatowym w Bornem Sulinowie, odbyło się spotkanie
robocze

przedstawicieli
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lokalnych

grup

działania

z

woj.

zachodniopomorskiego

z wicemarszałkiem, Janem Krawczukiem oraz dyrektorem Wydziału WdraŜania PROW, Cezarym
Szeligą. Spotkanie zorganizował pracownik referatu wspólnie z biurem LGD Partnerstwo Drawy.
d) Spotkanie dot. organizacji pierwszych Igrzysk Leaderowskich Woj. Zachodniopomorskiego w
piłce noŜnej.
e) Przygotowano i rozesłano zaproszenia na warsztaty kulinarne organizowane dn. 12 czerwca br. w
ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Marina” w Bornem Sulinowie przez LGD „Partnerstwo
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Drawy”. Wykonano dokumentację fotograficzną i zamieszczono na stronie www.bornesulinowo.pl
relację z przebiegu imprezy.

38. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Zgodnie z Uchwałą Nr XV/152/2007 z dn. 6 grudnia 2007r. Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie, w
dniu 14 czerwca 2010r.

pomiędzy Gminą Borne Sulinowo, a Stowarzyszeniem Miłośników

Miejscowości Radacz podpisano umowę na realizację zadania promującego gminę Borne Sulinowo
pn. „Przygoda z kajakiem”. Organizacji przekazano środki finansowe w wysokości 1.800,00 zł.

39. Sport
Sporządzono informację na stronę internetową z następujących wydarzeń sportowych:
1.

Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim we Wrocławiu – 15 maja br.

2.

Mistrzostwa Polski Seniorów w Taekwondo Olimpiskim w Poznaniu - 29 maja br.

3.

Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich w Bornem Sulinowie – 29 – 30 maja br.

4.

Turniej Tenisa Stołowego w Juchowie – 12 czerwca br.

Dn. 09.06.2010r. przesłano do Zachodniopomorskiego Związku Towarzystw Krzewienia Kultury
Fizycznej w Szczecinie sprawozdanie z realizacji odbywającego się w dniach 29-30 maja br.
w Bornem Sulinowie Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

40. Turystyka
a) Dn. 24.05.2010r. dokonano objazdu i ustalono z P. Wojciechem Legutko trasę XVI rajdu
samochodów terenowych Drezno-Wrocław organizowanego w dniach 30.06 - 01.07.2010r., a
przebiegającego przez m. Kłomino. Organizator wystąpił do Urzędu Miejskiego o wydanie zgody na
przejazd uczestników rajdu przez tereny gminy.
b) Dn. 25 maja br. oprowadzono wycieczkę studentów wydziału geografii UMK z Torunia.
c) Dn. 01.06.2010 r., w sali narad Urzędu Miejskiego, przyjęto 2 grupy studentów wydziału geografii
Uniwersytetu Szczecińskiego. Podczas wizyty studenci zostali zaznajomieni z istotą działania
samorządu, w tym z podstawami prawnymi jego działalności, specyfiką miasta i gminy, strukturą
Urzędu i zakresem obowiązków pracowników, zasadami tworzenia budŜetu gminy oraz
uwarunkowaniami i kierunkami rozwoju miasta i gminy. Ponadto omówiono formy i zasady promocji
gminy. Przedstawiono prezentacje multimedialne poświęcone historii miasta i moŜliwości rozwoju
turystyki na terenie Bornego Sulinowa. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego przebywali na terenie
Bornego Sulinowa 4 dni i przeprowadzali badania ankietowane mieszkańców z zakresu poziomu
Ŝycia społecznego.
41. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim woj. Zachodniopomorskiego
Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna - Pracownik referatu bierze udział w pracach
związanych z przystąpieniem do stowarzyszenia, którego celem będzie budowa sieci.
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42. Organizacja wydarzeń
a) VII Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych
Dn. 27.05.2010r. opracowano i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego
tekst na stronę internetową UM promujący zlot w Bornem Sulinowie.
Wystąpiono do 9 mediów z prośbą o objęcie imprezy patronatem medialnym.
Dn. 18.06.2010r. kierownik referatu uczestniczył w spotkaniu Stowarzyszenia Miłośników Militarnej
Historii Bornego Sulinowa dot. organizacji tegorocznego zlotu.

43. Oświata
a) Stypendia szkolne
W związku ze złoŜeniem przez wnioskodawcę dokumentów informujących o podjęciu pracy
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przekroczeniu kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymywania stypendium szkolnego, dla
dwojga uczniów wystawiono decyzję wstrzymującą wypłatę świadczeń edukacyjnych od stycznia br.
do końca roku szkolnego 2009/10.
Zgodnie z przekazaną przez Wojewodę dotacją, uzupełniono 160 decyzji przyznających II transzę
stypendiów o dane zawierające termin wypłaty i datę wystawienia decyzji.
Dn. 8 czerwca 2010r. do wnioskodawców wysłano decyzje przyznające stypendium szkolne za okres
styczeń – czerwiec 2010r.
Sporządzono listę osób, którym w dniu 28 – 29 czerwca br. wypłacone zostanie stypendium szkolne.
b)Wyprawka szkolna
Zgodnie z rozporządzeniem z dn. 28 maja 2010r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania
pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na
cele edukacyjne, sporządzono dla Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie i Publicznego Gimnazjum w
Silnowie wzór wniosku o przyznanie wyprawki szkolnej.
Do dn. 30 czerwca br. przyjmowano ze szkół z terenu gminy Borne Sulinowo dane dot. uczniów
zakwalifikowanych do otrzymania wyprawki szkolnej. Na podstawie podanej przez dyrektorów szkół
liczby dzieci i młodzieŜy sporządzono i przesłano informację do Kuratorium w Szczecinie.
c) Stypendia motywacyjne
W związku z zakończeniem roku szkolnego 2009/10 uczniom, którzy spełnili wymogi
wewnątrzszkolnych regulaminów i Ustawy o Systemie Oświaty wypłacono stypendia motywacyjne za
osiągnięcia naukowe i sportowe. Uczniom wręczono dyplomy gratulacyjne Burmistrza Bornego
Sulinowa.
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE
44. Wydano:
1)

Piętnaście zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2)

Siedem wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3)

Dwie decyzje w sprawie podziałów nieruchomości.

4)

Sześć postanowień w sprawie podziałów nieruchomości.

5)

Jedna decyzja rozgraniczeniowa.

6)

Dwa zaświadczenia w sprawie zmiany sposobu uŜytkowania

45. Prace prowadzone 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.
W dniu 9 czerwca 2010r Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 12/91,
12/68, 12/65, 12/64, 22/20 połoŜonych w obrębie Dąbrowica został uchwalony. W dniu 15 czerwca
2010r. uchwała wraz z dokumentacją planistyczną została przekazana do Wojewody w celu badania
zgodności z prawem. .
b) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne
Sulinowo w obrębach Piława, Silnowo, Kiełpino, Juchowo, Jelonek.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie uzgodnił projekt zmiany studium
uwarunkowań. Brak uzgodnienia od Konserwatora Zabytków. Po pozytywnym uzgodnieniu nastąpi
wyłoŜenie projektu zmiany studium do publicznego wglądu na okres min. 21 dni.
c) Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kiełpino.
Trwają prace planistyczne nad opracowaniem projektu miejscowego planu dla obrębu Kiełpino.

OCHRONA ŚRODOWISKA

46. Prowadzonych jest siedem postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
47. Wydano jedną decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
48. Zamówiono w Firmie TOI TOI Systemy Sanitarne Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie jedną
kabinę sanitarną na sezon letni, która ustawiona zostanie na plaŜy gminnej w miejscowości
Piława.
49. Zamówiono 10 szt. koszy ulicznych Ŝelbetonowych o poj. 70l, które ustawione zostaną na
plaŜach zlokalizowanych na terenie miasta Borne Sulinowo.
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INWESTYCJE
50.

Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na zadanie : Termomodernizacja
Zespołu Szkół w Łubowie oraz Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem
Sulinowie.

51.

Trwają prace związane z odbiorem końcowym prac dla zadania: Odnowa obszarów wiejskich
Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo – rekreacyjnych
w miejscowościach Jeleń, Łubowo, Piława i Radacz .

52.

Trwają prace związane z zadaniem: Remont połączony z modernizacją świetlic wiejskich
w miejscowościach Liszkowo, Nobliny i Rakowo Zadanie realizowane przez Centrum Kultury
i Rekreacji w Bornem Sulinowie.

53.

Dokonano zakupu rozsiewacza do nawozów oraz wertykulatora do utrzymania nawierzchni
trawiastej boiska przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie.

54.

Przygotowano procedurę zamówienia na Udzielenie i obsługę kredytu bankowego dla Centrum
Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.

55.

Dostarczono pojazd marki MERCEDES BENZ SPRINTER 519 w ramach zadania Dostawa
autobusu z windą oraz 2 miejscami na wózki inwalidzkie do przewozu dzieci i młodzieŜy
niepełnosprawnej.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

56.

Działalność Gminnej Komisji ds. PiRPA

W okresie międzysesyjnym odbyło się jedno posiedzenie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które wezwano 7 osób w celu przeprowadzenia
rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego. Stawiło się 5 osób. W stosunku do 3 osób
skierowano sprawy do sądu. Ponadto Komisja zorganizowała dla 19 dzieci wyjazd na kolonie do
Władysławowa w terminie od 26.06.br. do 05.07.br.
57. Praca biura w zakresie bieŜącej obsługi interesantów oraz współpracy i przepływu
informacji z jednostkami pomocniczymi Gminy
a) wywieszono:
−

20 ogłoszeń na tablicy Urzędu oraz przesłano informacje o dacie ich wywieszenia

b) udzielano informacji:
−
−

o sprawach załatwianych w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych,
o podmiotach gospodarczych, instytucjach i stowarzyszeniach działających na terenie gminy,

c) udzielano pomocy w:
−

wypełnianiu druków, deklaracji, wniosków obowiązujących w Urzędzie

−

wyszukiwaniu adresów instytucji ,
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−
−

wyszukiwaniu przepisów prawnych w programie LEX,
wydawano korespondencję awizowaną.

58. Praca biura obsługi w zakresie przepływu korespondencji w systemie kancelaryjnym :
−

zarejestrowano 1386 pism przychodzących, które po dekretacji skanowano i przesłano do
referatów
w formie elektronicznej oraz papierowej,

−

wysłano kurierem urzędu 1037 listów ewidencjonowanych w ksiąŜkach nadawczych, 175 listy
zwykłe oraz plakaty okolicznościowe około 450 szt.

−

wysłano pocztą 317 listów ewidencjonowanych w pocztowych ksiąŜkach nadawczych zgodnie
z umową RUP oraz zwykłe 55 szt.,

−

wysłano prywatnym operatorem pocztowym 201 pism wychodzących ewidencjonowanych w
ksiąŜkach nadawczych, oraz 55 listy wysyłane jako przesyłki zwykłe.

59. Pobrano opłatę skarbową na kwotę 2035 zł.
60. Podpisano umowę na zakup materiałów biurowych z hurtownią Optim w Miastku na okres dwóch
lat oraz na zakup materiałów eksploatacyjnych na okres jednego roku.
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