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 maja 2014 r.

SPOTKANIA
W

okresie

międzysesyjnym

Burmistrz

Bornego

Sulinowa

uczestniczyła

w następujących spotkaniach:

02 czerwca 2014r. – udział w podsumowaniu projektu edukacyjnego pt. Aktywnie
wypoczywamy i zdrowo się odżywiamy – Szkoła Podstawowa Borne Sulinowo,
03 czerwca 2014r. – udział w zasadzaniu Dębu Wolności upamiętniającym
25 rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku i dalszych przemian demokratycznych
w Polsce i na świecie – Borne Sulinowo,
05 czerwca 2014r.- udział w walnym zgromadzeniu wspólników MPGO Wardyń
Górny,
09 czerwca 2014r. – spotkanie z Lokalną Organizacją Turystyczną – sprawy bieżące,
11 czerwca 2014r. – udział w zgromadzeniu wspólników Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji - Szczecinek,
12 czerwca 2014r. – udział w zgromadzeniu wspólników Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych,

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

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
W zakresie Ochrony Środowiska
1. Wpłynęły wezwania od Powiatowego Państwowego Inspektoratu Sanitarnego
w Szczecinku oraz od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska WST Koszalin
do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień raportu o oddziaływaniu projektowanego
przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie Instalacji Mikrobiologicznego
Unieszkodliwiania
Impregnatów
Kreozotowych
pochodzących
z
odpadów
niebezpiecznych o kodzie 170204*, z nadaniem cech użytkowych dla drewna z odzysku,
w m. Borne Sulinowo, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie.
2. Wpłynął wniosek Nadleśnictwa Czarnobór o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi nr 10 na działkach
leśnych 233; 234; 260; 261; 289; 290; 291; 318; 319; 320; 345; 346; 370; 371; 372; 397;
398 w obrębie geodezyjnym Borne”.
3. Wpłynął wniosek Fundacji im. Stanisława Karłowskiego o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu
ziemnego stawu retencyjnego w m. Zamęcie, gm. Borne Sulinowo.
4. Dnia 3 czerwca 2014r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie o uzgodnienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody w miejscowości
Komorze.
5. Wydano decyzję nakazującą Agencji Nieruchomości Rolnych, usunięcie odpadów
z miejsca do tego nieprzeznaczonego.
6. Wydano decyzję umarzającą Agencji Nieruchomości Rolnych za usunięcie odpadów
z miejsca do tego nieprzeznaczonego.
7. Zakończono postępowanie dla Nadleśnictwa Czarnobór na usunięcie odpadów z miejsca
do tego nieprzeznaczonego.
8. Rozpoczęto deratyzację w rejonach ulic Jeziorna, Słoneczna, Spacerowa oraz Różana
ze względu na liczne interwencję mieszkańców o przebywaniu w tym rejonie szczurów,
które wykonują korytarze podziemne.
9. Podpisano umowę na zakup sadzonek następujących gatunków kwiatów: starzec, szałwia,
pelargonia bluszczolistna, glechoma, begonia dragon, begonia stale kwitnąca.
10. W miesiącu maju przekazano do Schroniska dla zwierząt w Szczecinku sześć psów
z terenu Gminy Borne Sulinowo, jeden pies został odebrany przez właściciela.
11. Partycypowano w kosztach zakupu wykaszarki dla Sołectwa Piława.
12. Przekazano raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2012-2015 wykonawcy wyłonionego przez Wydział
Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
13. Wszczęto 10 postępowań administracyjnych z urzędu w sprawie wydania decyzji
nakazującej przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
w miejscowości Piława.
14. Wydano jedną decyzję umarzającą przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Nobliny.

W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa
15. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku 4 informacji, w sprawie realizacji
roszczeń z tyt. pozostawionego mienia poza granicami państwa polskiego poprzez nabycie

prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie
miasta i gminy Borne Sulinowo.
16. Wydano dla rolników zaświadczenia o wielkości posiadanego lub nieposiadania
gospodarstwa rolnego oraz użytków rolnych w ilości – 10 szt.
17. Wysłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku 26 szt. wniosków o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów z działek będących własnością gminy.
18. Podpisano umowę sprzedaży/przekazania drewna 5 szt.
19. Wydano 32 decyzji w sprawie usunięcia drzew.
20. Wezwano 6 osób do uzupełnienia braków formalnych występujących we wnioskach
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.
21. Przyjęto do rozpatrzenia 21 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
22. Wysłano do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie okresowe rozliczenie dotacji celowej
z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - luty 2014
23. Wysłano do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie okresowe sprawozdanie rzeczowofinansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - luty 2014.
24. Wystosowano do Prezesa Koła Łowieckiego Nr 89 „BORUTA” w Poznaniu prośbę
o wyjaśnienie sprawy szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną osobie
skarżącej zamieszkałej w miejscowości Łubowo na działania w/w koła.
W zakresie zamówień publicznych
25. Przygotowano dokumentację przetargową na realizację zadania Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmiadowo.
W zakresie gospodarki odpadami
26. Bieżąca aktualizacja zestawienia dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Bornem Sulinowie , zawierającego informację o nieruchomościach na które zostały
złożone deklaracje w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami wraz
ze szczegółowymi danymi ( m.in. ilość osób zamieszkujących w przypadku
nieruchomości zamieszkałych; ilość i pojemność koszy oraz terminy ich opróżnień; czy
na nieruchomości odpady są gromadzone w sposób selektywny).
27. Przygotowano i wysłano odpowiedzi na bieżącą korespondencję dot. gospodarki
odpadami komunalnymi.
28. Opisywanie faktur dot. Gospodarki odpadami – na bieżąco.
29. Wprowadzono do programu GOMIG - deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych
na terenie Gminy Borne Sulinowo .
30. Na bieżąco wprowadzane są do programu GOMIG korekty deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo.
31. Na bieżąco przygotowywane są i rozsyłane Informacje o przyjęciu deklaracji oraz
o przyjęciu zmiany deklaracji do właścicieli nieruchomości.
32. Sporządzono informację o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej
za m-c maj 2014 r. i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego.

33. Przygotowano i przesłano dokumenty do SKO dotyczące odwołań od decyzji w sprawie
nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za nieterminowe złożenie sprawozdań
kwartalnych
sporządzanych przez podmioty odbierające odpady od właścicieli
nieruchomości położonych na terenie gminy Borne Sulinowo – łącznie 8 szt.
34. Wszczęto postępowanie w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej
za nieterminowe złożenie sprawozdań kwartalnych sporządzanych przez podmioty
odbierające odpady od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Borne
Sulinowo – 1 szt.
35. Wszczęto postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – łącznie 6 szt.
36. Przygotowano i rozesłano wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi projekt uchwały w sprawie drawskiego parku
krajobrazowego – ok.14 szt.

REFERAT ORGANIZACYJNY
1. W miesiącu maju i czerwcu br. podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 2
umowy na organizację robót publicznych, w ramach których zatrudniono 2 osoby oraz 2
aneksy do umowy, w ramach których przedłużono umowę o pracę dla 2 osób. Ponadto
w miesiącu czerwcu Powiatowy Urząd Pracy skierował do wykonywania prac społecznie
użytecznych 30 osób z terenu Gminy Borne Sulinowo. Osoby te zostały skierowane
do wykonywania prac porządkowych na terenie Sołectw, do Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz do Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem
Sulinowie.
2. W dniu 19 maja br. po rozpatrzeniu wniosków Starosty Szczecineckiego wydano
pozytywne opinie w sprawie wyrażenia zgody na wydanie nowego zezwolenia
dla PKS Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku na wykonywanie przewozu osób w obrębie
powiatu na trasie Szczecinek – Krągi – Silnowo – Międzylesie oraz na zmianę zezwolenia
nr 7/2012/2013 na wykonywanie przewozu osób w obrębie powiatu na trasie Szczecinek
– Ostropole – Barwice.
3. W miesiącu maju 2014 r. prawnik udzielający porad prawnych dla mieszkańców miasta i
gminy Borne Sulinowo udzielił następującej pomocy prawnej: przyjął ogółem
7 osób i udzielił 11 porad.
4. Przyjęto opłatę skarbową na kwotę około 906,00 zł.
5. Zarejestrowano 1604 pisma wpływające do Urzędu.
6. Wysłano 2038 przesyłek poleconych, 222 listy zwykłe oraz około 12 sztuk plakatów.
7. W ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi na tablicach Urzędu
wywieszono 25 obwieszczeń oraz plakaty okolicznościowe.

REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU
1.

W dniu 23 maja 2014 r. na podstawie Zarządzenia Nr 55/2014 Burmistrza Bornego
Sulinowa podano do publicznej wiadomości informacje obejmujące: wykonanie
budżetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2013, kwotę wykorzystanych środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kwotę zobowiązań wymagalnych, kwoty
dotacji otrzymanych od JST i udzielonych innym JST, wykaz udzielonych poręczeń

i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn
umorzenia, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w
zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
2.

W dniu 28 maja 2014 roku przesłano do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
sprawozdania finansowe Gminy Borne Sulinowo za 2013 rok, w tym:
- bilans z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo,
- łączny bilans jednostek budżetowych Gminy Borne Sulinowo,
- łączny rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) jednostek budżetowych
Gminy Borne Sulinowo,
- łączne zestawienie zmian w funduszach jednostek budżetowych Gminy Borne
Sulinowo.

3.

W dniu 12 czerwca 2014 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa wraz z pismem
przewodnim Nr FB.3020.92.2014.LŁ wniosek o przekazanie gminie dotacji celowej
na postępowanie w sprawie zadania dotyczącego wypłaty dodatku energetycznego
obowiązującej od dnia 1 lipca 2014 r. do 30 września 2014 r.

4.

W sprawie wykonania uchwały Nr XLIII/528/2014 Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 pt. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego
zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo:
- w dniu 10 czerwca 2014 r. wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Szczecinie wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty w latach 2014-2024
przedmiotowej pożyczki.

5. W sprawie wykonania uchwały Nr XLIII/523/2014 Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku
Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. Montaż oświetlenia
drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy
Borne Sulinowo zmienionej uchwałą Nr XLIV/527/2014 Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie z dnia 10 czerwca 2014 r.:
- w dniu 10 czerwca 2014 r. wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Szczecinie wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty w roku 2014
przedmiotowej pożyczki.

6.

W sprawie wykonania uchwały Br XLIII/524/2014 Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku
Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. Promocja lokalnego
dziedzictwa kulturowego i historycznego Bornego Sulinowa poprzez wykonanie
ścieżki spacerowej „Historia w graffiti”:
- w dniu 10 czerwca 2014 r. wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty w roku

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
1. Działalność Komisji ds. PRPA.
W okresie międzysesyjnym wszczęto 3 postępowania o zobowiązanie do leczenia
odwykowego na wnioski złożone przez rodzinę osoby uzależnionej oraz Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. W związku z powyższym skierowano
pisma do Komisariatu Policji oraz sporządzono umowy na przeprowadzenie wywiadów
środowiskowych. Ponadto skierowano do biegłych – psychologa i psychiatry 9 teczek akt
spraw celu przebadania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia osób od alkoholu,
ustalono przyjęcia na oddział detoksykacyjny dla 5 osób, terapię odwykową w systemie
stacjonarnym ukończyły 2 osoby, ustalono i dofinansowano badania okresowe oraz terapię
podtrzymującą po odbytej terapii podstawowej dla 4 osób.
Podpisano 3 umowy zlecenia dla pracownika socjalnego na sporządzenie wywiadu
środowiskowego w ramach prowadzenia postępowania o zobowiązanie do leczenia
odwykowego. Ponadto podpisano następujące umowy:
na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób współuzależnionych w Bornem
Sulinowie,
Złożono zapytania ofertowe na zakup alkomatu Alcoblow z przeznaczeniem dla Komisariatu
Policji w Bornem Sulinowie w ramach przystąpienia do Ogólnopolskiej Kampanii
„ Powstrzymaj pijanego kierowcę”.
Gmina Borne Sulinowo przystąpiła do kampanii „ Powstrzymaj pijanego kierowcę”.
Powyższą kampanię zainaugurowała Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wraz z Ministerstwem Zdrowia oraz Komendą Główną Policji. Celem
Kampanii jest edukacja i promowanie zachowań prowadzących do wyeliminowania
nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego. Kapania zostanie zrealizowana przy współpracy
m.in.:
1) Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku,
2) Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie,
3) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku, Pion Oświaty
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,
4) Szkół Nauki Jazdy,
5) Stowarzyszenia Trzeźwościowego Klubu Abstynenta „ Pierwszy Krok” w Bornem
Sulinowie,
6) Jacek Stok – Stockiego – instruktor terapii uzależnień,
7) Marcina Bańki – psychoterapeuta,
8) Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie,
9) Zespołu Szkół w Łubowie,
10) Zespołu Szkół w Silnowie,
11) Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie.

Konferencja zostanie zorganizowana w miesiącu wrześniu br. w Budynku KulturalnoOświatowym Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie. Uczestnikami będą uczniowie klas III
gimnazjum i I klasy liceum ogólnokształcącego z terenu Gminy Borne Sulinowo.
Prelegentami będą pracownicy jednostek zaproszonych do współpracy. Całość spotkania
uświetnią występy szkolnych grup teatralnych uczniów klasy I i II gimnazjum.
Współpracowano ze służbami i instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem
alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie.
2 . Zatrudnienie skazanych.
Gmina Borne Sulinowo na podstawie porozumienia z Sądem Rejonowym w Szczecinku
prowadzi nieodpłatnie dozorowane prace na cele społeczne, do których kierowane są osoby
posiadające wyrok – zamianę kary pozbawienia wolności na odpracowanie godzin na cele
społeczne. Tą formą resocjalizacji objęto w 42 zgłoszonych. Osoby te kierowane są głównie
do prac porządkowych w miejscu ich zamieszkania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości w sprawie podmiotów, w których jest odbywana kara ograniczenia wolności
oraz praca społecznie użyteczna wyznaczono następujące jednostki:
1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie, ul. Kruczkowskiego 5,
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie,
ul. Bolesława Chrobrego 25,
3. Szkoła Podstawowa w Jeleniu,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Juchowie,
5. Publiczne Gimnazjum w Silnowie,
6. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 24,
7. Zespół Szkół w Łubowie, ul. Zakątna 10,
8. Sołectwo Silnowo,
9. Sołectwo Jeleń,
10. Sołectwo Ciemino,
11. Sołectwo Dąbie,
12. Sołectwo Juchowo,
13. Sołectwo Kiełpino,
14. Sołectwo Komorze,
15. Sołectwo Krągi,
16. Sołectwo Kucharowo,
17. Sołectwo Liszkowo,
18. Sołectwo Łączno,
19. Sołectwo Łubowo,
20. Sołectwo Nobliny,
21. Sołectwo Piława,
22. Sołectwo Radacz,
23. Sołectwo Rakowo,
24. Sołectwo Silnowo,
25. Sołectwo Starowice,
26. Sołectwo Śmiadowo,
27. Sołectwo Uniemino,
28. Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 21,
29. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie,
ul. Orła Białego 5,
30. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5,
31. Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Kruczkowskiego
5,
32. Biblioteka Miejska w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 1,

33. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Bornem Sulinowie,
ul. Kolejowa 16,
34. Nadleśnictwo w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 32,
35. Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6.
3. USC
Lp. Dane statystyczne o liczbie zadań zrealizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego
1.
Liczba sporządzonych aktów urodzeń:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

a) ogółem
b) w tryb. art. 35
c) w tryb. art. 70
d) w tryb. art. 73
Liczba sporządzonych aktów małżeństw
a) ogółem
b) w tryb. art. 35
c) w tryb. art. 70
d) w tryb. art. 73
Liczba sporządzonych aktów zgonu
a) ogółem
b) w tryb. art. 35
c) w tryb. art. 70
d) w tryb. art. 73
Liczba wydanych decyzji administracyjnych
na podstawie art. 28
na podstawie art. 34
na podstawie art. 35
na podstawie art. 36
na podstawie art. 70
na podstawie art. 73
o zmianie imienia i nazwiska
innych ( ze wskazaniem przedmiotu sprawy )
Liczba wydanych odpisów i zaświadczeń
Liczba odpisów skróconych ( z wyłączeniem odpisów
wydanych na drukach wielojęzycznych)
Liczba odpisów zupełnych
Liczba wydanych odpisów skróconych na drukach
wielojęzycznych

Liczba przyjętych oświadczeń o wstąpieniu
w związek małżeński
w lokalu usc
poza lokalem usc
Liczba innych czynności kierownika usc
- liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających brak
okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
( art. 4 kro )
- liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających, że

2
8
7
10
3
3
4
125
3
6

11
3

1

9.
10.
11.

obywatel polski lub zamieszkały na terytorium RP
cudzoziemiec mniemający obywatelstwa żadnego
państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć
małżeństwo za granicą ( art. 71 )
- liczba wydanych zezwoleń na zawarcie małżeństwa
przed upływem określonego w art. 4 kro
Liczba wyroków rozwodowych przesłanych przez
Sądy Okręgowe
Liczba sporządzonych przypisków do aktów stanu
cywilnego
Liczba przypisków przesłanych z innych USC

5
17
12

4. Dowody osobiste:
- wydano 174 dowody osobiste.
5. Działalność gospodarcza.
W CEIDG dokonano następujące zmiany:
- zarejestrowano 5 nowe działalności gospodarcze,
- wprowadzono 11 zmian,
- zawieszono 2 wpisów,
- wznowiono 4 wpisy,
- wykreślono 2 wpisów.
6. Ewidencja ludności:
Liczba Ludności wg stanu na dzień 12.06.2014r.
MIASTO BORNE SULINOWO:
pobyt stały
- 4.510 pobyt czasowy

- 278

GMINA BORNE SULINOWO:
pobyt stały
- 4.925 pobyt czasowy - 139
---------------------------------------------------------------razem

- 9.435

ogółem ludność

- 417

9.852

===================
W okresie od 11.04.2014 do 12.06.2014 r. zarejestrowano:
- urodzenia

13

- zgony

17

- małżeństwa

15

- zameldowanie na pobyt stały

29

- zameldowanie na pobyt czasowy

37

- przemeldowanie

14

- zameldowanie cudzoziemców

-

- wymeldowanie z pobytu stałego

17

- wymeldowanie z pobytu czasowego

7

- wymeldowanie administracyjne

4

- postępowania administracyjne o wymeldowanie

6

Udzielono odpowiedzi na 68 wniosków o udostępnienie danych osobowych.
7. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wygaszono 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – likwidacja punktu.
Wydano 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wydano 3 zezwolenia na jednorazową sprzedaż alkoholu.

REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY
1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów
PROW 2007-13 , działanie LEADER, Odnowa i Rozwój Wsi, „Rewitalizacja Bornego
Sulinowa poprzez przebudowę i modernizację boiska wielofunkcyjnego”.
Opracowano i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego WZP II poprawki do wniosku o
płatność.
PROW 2007-13, Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej, „Montaż
oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie
Gminy Borne Sulinowo”.
Dnia 22 maja 2014r. podpisano umowę o dofinansowanie realizacji zadania kwotą 487.510,00
zł.
Trwa kompletowanie dokumentów do złożenia 2 kolejnych wniosków o dofinansowanie
zadania, tym razem ze środków WFOŚiGW w Szczecinie, tj. dotacji w kwocie 150.000,00 zł i
pożyczki w kwocie 150.000 zł.
PO RYBY (Oś 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa) w ramach
działania 4.1. Rozwój Obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji
operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz
nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.
Urząd Marszałkowski WZP zaakceptował wniosek o płatność. Wykonano i w miejscu
realizacji inwestycji umieszczono tablice informacyjno-promocyjne z logo donatora i
programu.
PROW 2007-13, działanie LEADER, Małe projekty, "Promocja lokalnego dziedzictwa
kulturowego i historycznego Bornego Sulinowa poprzez wykonanie ścieżki spacerowej
Historia w graffiti”
Trwają prace nad poprawieniem stanu technicznego poradzieckiego muru wzdłuż ul. Orła
Białego - miejsca stałej ekspozycji zdjęć oraz uzgodnienia graficzne tablic na mur. Wspólnie
z wykonawcą ścieżki dokonano przykładowego montażu jednej z tablic, do której dobrano
wielkość i kolor obramowania.

Projekt partnerski Grundtviga „Creating a Fundament for Teaching the History of
Cold War”
W dniach 21-25 maja br. 5-osobowa delegacja gminy Borne Sulinowo wzięła udział w 3dniowych, międzynarodowych warsztatach, które odbyły się w Koldkrigsmuseum
Langelandsfort w Danii. Dokonano uroczystego otwarcia wystawy projektowej „Faces of
Cold War” i podsumowania projektu.
2. Promocja
a) współpraca z mediami
Przygotowano i autoryzowano informacje do czerwcowego „Głosu Bornego Sulinowa” w
Głosie Koszalińskim.
b) strona internetowa
Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek
podległych oraz innych instytucji i stowarzyszeń, aktualizowano urzędową stronę internetową
www.bornesulinowo.pl.
c) materiały graficzne
przygotowanie na uroczystość sadzenia Dębu Wolności prezentacji „Administracja
samorządowa w Bornem Sulinowie",
opracowanie graficzne mapki z trasą parady uczestników tegorocznego
Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych.
3. Turystyka
Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinku sporządzono i
przesłano bazę teleadresową obiektów wypoczynkowych, boisk, terenów rekreacyjnych i
placów zabaw na terenie gminy Borne Sulinowo. W przedmiotowym zakresie planowana jest
wspólna kontrola ww. obiektów w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2014”.
Dn. 28 maja br. odwołano gminny konkurs na najładniejszą posesję. Powodem była znikoma
ilość zgłoszeń - 3 szt. Do osób, które złożyły deklaracje uczestnictwa w konkursie wysłano
pisemne powiadomienia.
W związku z przeprowadzoną na terenie gminy Borne Sulinowo dn. 15 maja br. kontrolą
„dzikich kąpielisk” i protokołem pokontrolnym, zlecono wykonanie wizualizacji tablic
informacyjnych oraz rozesłano zapytania ofertowe na wykonanie oznakowania miejsc
rekreacyjnych pozostających w zarządzie CKiR w Bornem Sulinowie.
4. Organizacje pozarządowe
Rozliczono dotację w kwocie 1.000 zł przyznaną Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi
Sportowemu - Sekcja Tenis Stołowy na realizację zadania „Mistrzostwa Województwa
Zachodniopomorskiego Juniorów i Kadetów” oraz dotację w kwocie 3.000 zł przyznaną
Zarządowi Rejonowemu PZERiI w Szczecinku na realizację zadania „IV Przegląd
Twórczości Artystycznej Środowisk Emeryckich”.
Sporządzono umowę na realizację przez Fundację Fabryka Aktywności Młodych zadania
publicznego promującego na terenie gminy Borne Sulinowo wolontariat młodzieżowy.
Organizacji przekazana zostanie kwota 290,00 zł.
5. Sport
Dn. 2 czerwca br. zorganizowano spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych Pionier
95 Borne Sulinowo i Orzeł Łubowo. Spotkanie dot. przygotowania do wyjazdu na

międzynarodowy turniej piłki nożnej, który odbędzie się w dniach 20 – 22 czerwca br. w
partnerskiej gminie Ralsko w Republice Czeskiej. Gmina Borne Sulinowo pokrywa koszty
wynajęcia autokaru, natomiast strona czeska gwarantuje zakwaterowanie oraz wyżywienie
uczestników turnieju. Planowany jest wyjazd 27 zawodników obu klubów.
6. Imprezy
Dn. 3 czerwca br. wykonano dokumentację fotograficzną i zamieszczono na stronie
www.bornesulinowo.pl fotorelację z uroczystości sadzenia w Bornem Sulinowie Dębu
Wolności. Impreza odbyła się w BKO, a jej organizatorem była Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Szczecinku.
XI Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych "Gąsienice i Podkowy"
Dn. 20 maja br. z prośbą o objęcie patronatu medialnego nad imprezą zwrócono się do: TVP
Szczecin, TV Gawex, Radia Koszalin (uzyskano odpowiedź pozytywną), Głosu
Koszalińskiego (uzyskano odpowiedź pozytywną), Automobilisty (uzyskano odpowiedź
pozytywną), Kuriera Szczecińskiego (uzyskano odpowiedź pozytywną) oraz Polski Zbrojnej
(uzyskano odpowiedź pozytywną).
W odpowiedzi na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa,
Zachodniopomorskiego objął patronat honorowy nad zlotem.

Marszałek

Woj.

7. Oświata
Wyprawka szkolna
Na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji, do szkół z terenu gminy Borne
Sulinowo przesłano informacje dot. uruchomienia procedury programu „Wyprawka Szkolna
2014/2015”.
Stypendia motywacyjne
Zwrócono się do dyrektorów szkół z terenu gminy z prośbą o sporządzenie list uczniów
kwalifikujących się do otrzymania stypendium motywacyjnego i sportowego w II półroczu
roku szkolnego 2013/2014.
Stypendia szkolne
W związku z przekazaniem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacji w kwocie
100.000 zł, sporządzono decyzje przyznające stypendium szkolne dla 160 uczniów.
Uczniom przyznano środki finansowe w wysokości 83.805,80 zł. Pozostała kwota w wys.
16.194,20 zł rozdysponowana zostanie na wypłatę I transzy stypendiów w roku szkolnym
2014/2015. Stypendium zostanie wypłacone wnioskodawcom w dniach 16–17 czerwca br. w
kasie Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Bornem Sulinowie lub przekazane na wskazany
przez wnioskodawców rachunek bankowy.

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
1. W miesiącu czerwcu 2014 r. przesłano do Ministerstwa rolnictwa i Rozwoju Wsi
informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie w danym
okresie sprawozdawczym tj. za miesiąc maj 2014 r.
2.
W miesiącu czerwcu 2014 r. przesłano do Naczelników Urzędów Skarbowych tytuły
wykonawcze dotyczące zaległości podatkowych.

