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 18 grudnia 2009 r.

UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH

 świąteczne Jasełka – DPS Borne Sulinowo
 spotkanie opłatkowe – Stowarzyszenie „Promyk Nadziei” Borne Sulinowo
 samorządowe spotkanie wigilijne - Zespół Szkół nr 2 w Szczecinku
 spotkanie opłatkowe Burmistrza Bornego Sulinowa z kierownikami jednostek organizacyjnych,
dyrektorami

szkół,

przedstawicielami

organizacji

pozarządowych,

gestorami

branŜy

turystycznej, przedsiębiorcami oraz przedstawicielami rad osiedli i sołtysami w sali
konferencyjnej Budynku Kulturalno-Oświatowego w Bornem Sulinowie
 spotkanie opłatkowe OSP Łubowo
 Jasełka organizowane przez Stowarzyszenie dla Dzieci i MłodzieŜy ze Środowisk Lokalnych
,,Pomost w Juchowie”
 spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych zorganizowane przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW

W okresie międzysesyjnym Burmistrz wraz z Zastępcą Burmistrza przyjęli w sprawach skarg
i wniosków 3 interesantów.

GOSPODARKA KOMUNALNA

1. Zawarto akt notarialny zbycia:
•

Nieruchomości zabudowanej, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05, oznaczonej
w rejestrze gruntów działką Nr 7/373,

•

Nieruchomości zabudowanej, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06, oznaczonej
w rejestrze gruntów działką Nr 89/133,

•

Nieruchomości niezabudowanej, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05,
oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 7/385.

2.

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

•

Borne Sulinowo, obręb 04, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 9/16 o pow. 0,0949ha,

•

Borne Sulinowo, obręb 05, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 7/109 o pow. 0,0019ha.

3. Podano do publicznej wiadomości poprzez: ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej,
w BIP-e oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o terminie przetargu na zbycie
nieruchomości, który ma się odbyć w dniu 22 stycznia 2010r.
4. Zlecono uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie wyceny nieruchomości:
•

oznaczonej działką Nr 7/185, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05,

•

oznaczonej działką Nr 7/186, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05,

•

oznaczonej działką Nr 256, połoŜonej w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo,

•

oznaczonej działką Nr 89/187, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06,

•

oznaczonej działką Nr 147/2, połoŜonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi,

•

oznaczonej działką Nr 148/2, połoŜonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi.

5. Zlecono uprawnionemu geodecie wskazanie granic działki Nr 576/10 połoŜonej w Łubowie.
6. Podpisano protokół uzgodnień do zawarcia aktu notarialnego sprzedaŜy nieruchomości
niezabudowanej, połoŜonej w Łubowie oznaczonej Nr 576/10 o pow. 0,1005 ha.
7. Sporządzono pięć protokołów po przetargach zakończonych wynikiem negatywnym.
8. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa
własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U
z 2007r. Nr 191, poz. 1365) przesłano do Urzędu Wojewódzkiego miesięczne sprawozdanie
o realizacji art. 1 w. cytowanej ustawy.
9. Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Szczecinku – Wydziału Ksiąg Wieczystych
o ujawnienie w księdze wieczystej Nr 31986 nieruchomości, połoŜonej w gminie Borne
Sulinowo, obręb 04, miejscowości Borne Sulinowo, oznaczonej w ewidencji gruntów działką
Nr 7/3 o pow. 0,6327 ha,
10. Udzielono Starostwu Powiatowego w Szczecinku 33 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.
11. Wydano dla rolników zaświadczenia o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego
oraz uŜytków rolnych w ilości – 6 szt.
12. Wysłano informację do sołtysów w sprawie polowań zbiorowych organizowanych przez
Nadleśnictwo Borne Sulinowo.
13. Wysłano informację do sołtysów w sprawie specjalistycznych targów rolniczych w Poznaniu.
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14. Podatek akcyzowy
a) Wysłano do rolników informację o osobiste stawiennictwo w tut. urzędzie w celu odebrania
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej za miesiąc wrzesień 2009 r.
b) Wysłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie okresowe i roczne
sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym

zwrotu podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za
wrzesień 2009.
c) Wysłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie okresowe i roczne
rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za wrzesień 2009.
15. Zawarto umowę dzierŜawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Borne Sulinowo:
● ogródek działkowy nr 56 o powierzchni 0,0250 ha wydzielony z nieruchomości gruntowej,
połoŜony na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 147 i nr 148
w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 10 lat.
16. Sporządzono aneksy do umów zawartych przez Gminę Borne Sulinowo:
● do umowy dzierŜawy Nr 4/2008 z dnia 6 lutego 2008 r. na dzierŜawę 2,5 m2 z nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 87/51, połoŜonej przy ul.
Al. Niepodległości w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo.
● do umowy dzierŜawy Nr 6/2007 z dnia 1 marca 2007 r. na dzierŜawę 2,6 m2 z nieruchomości,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 87/51, połoŜonej przy ul.
Al. Niepodległości w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo.
●

do umowy dzierŜawy z dnia 25 października 2001 r. na dzierŜawę ogródka działkowego
nr 10 o powierzchni 0,0199 ha wydzielonego z nieruchomości gruntowej, połoŜonego
na

działce

oznaczonej

w

ewidencji

gruntów

i

budynków

numerem

1/2,

przy ul. Rzemieślniczej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05.
17. Nadano numer porządkowy dla nieruchomości:
● oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 8/20, połoŜonej przy ul. Turystycznej
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 04 – otrzymała numer porządkowy
nieruchomości – Turystyczna 24,
● oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 79/2, połoŜonej przy ul. Marii Konopnickiej
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06 – otrzymała numer porządkowy
nieruchomości – Marii Konopnickiej 2,
● oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 75/6, połoŜonej w miejscowości Łączno, obręb
Łączno – otrzymała numer porządkowy nieruchomości – Łączno 11 A,
3

18. Udzielono zgodę na lotnicze uŜytkowanie lądowiska będącego w posiadaniu Stowarzyszenia
Lotniczego w miejscowości Borne Sulinowie, obręb Borne 03, gmina Borne Sulinowo.
19. Rozpatrzono negatywnie podanie w sprawie sprzedaŜy bądź nieodpłatnego oddania przez
Gminę

Borne

Sulinowo

dwóch

poniemieckich

cokołów,

umiejscowionych

przy

ul. Jeziornej i Spacerowej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07, gmina Borne
Sulinowo.
FINANSE

20. Na podstawie Zarządzenia Nr 93/2009 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 21 grudnia 2009
roku dokonano zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2009 rok na podstawie pisma
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.JW-3011-2/239/2009
z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w planie dotacji celowych przyznanych Gminie
w dziale 852 – Pomoc społeczna, polegających na:
a) zmniejszeniu dotacji celowych w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe §2030 o łączną kwotę 73.735,00 zł przeznaczonej na
wypłatę:
- zasiłków stałych

30.735,00 zł

- zasiłków okresowych

43.000,00 zł

b) zwiększeniu dotacji celowych w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę
17.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieŜącej działalności ośrodków pomocy
społecznej, w tym na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla uprawnionych
pracowników socjalnych.
Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 55.935,00 zł między rozdziałami
i paragrafami min. na podstawie pisma Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr
SP.3019-12/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku.

PROMOCJA I WSPÓŁPRACA

21. Udział w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym
a) kontynuacja projektów

 Infrastruktura Bibliotek „Modernizacja budynku oraz zakup mebli i sprzętu do Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie”
Zakończono prace remontowe w 3 filiach biblioteki: w Łubowie, Silnowie i Radaczu.
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Projekt „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób
zagroŜonych wykluczeniem społecznym w gminie Borne Sulinowo
Poprawiono i przesłano wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
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 Rozwój Infrastruktury Kultury – Zakup wyposaŜenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bonem Sulinowie
Sporządzono (z dyrektorem MBP w Bornem Sulinowie) i przesłano do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania.
PROW 2007-2013.
Opracowano i zlecono wykonanie tablic informacyjnych na potrzeby projektu „Odnowa
obszarów wiejskich gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref
sportowo rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń, Łubowo, Piława i Radacz”. Zgodnie z
zapisami umowy o dofinansowanie kaŜdy beneficjent realizujący projekt o wartości powyŜej
50000 euro ma obowiązek ustawić tablicę informacyjną w miejscu realizacji operacji.
b) złoŜone wnioski o dotację

 PFRON – Program „Uczeń na wsi”
W związku z przyznaniem przez PFRON kwoty 90.419,76 zł, stanowiącej 81,68% dotacji o jaką
ubiegała się gmina Borne Sulinowo, dn. 16.12.2009r. zaktualizowano i przesłano do PFRON
O/Zachodniopomorski załącznik nr 1 do wniosku Gminy Borne Sulinowo - „Zakres rzeczowy
i finansowy kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych”.
 PFRON – Program Wyrównywania RóŜnic Między Regionami II (obszar D, likwidacja barier
transportowych)
Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na zakup pojazdu do przewozu osób
niepełnosprawnych. Planowany jest zakup 18-osobowego pojazdu wyposaŜonego w windę dla
wózków inwalidzkich.
22. Promocja

a) współpraca z mediami
Dn. 14.12.2009r. odbyło się spotkanie z dziennikarzem Głosu Koszalińskiego. Przekazane
informacje zamieszczono w grudniowym dodatku do GK „Regiony”.
b) materiały graficzne
Opracowanie graficzne i druk Ŝyczeń świątecznych dla Kół Terenowych (w Łubowie i Bornem
Sulinowie) Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz osób bezdomnych.
c) strona internetowa
Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek podległych
oraz innych instytucji, aktualizowano urzędową stronę internetową www.bornesulinowo.pl.
Sporządzono dokumentację fotograficzną i zamieszczono relację na stronie www ze spotkania
opłatkowego Burmistrza Bornego Sulinowa, Stowarzyszenia „Promyk Nadziei”, Jasełek w DPS
w Bornem Sulinowie.
d) inne
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Na prośbę Prezesa Związku Miast Polskich opracowano i przesłano informacje do umieszczenia
w wydawnictwie multimedialnym, które zostanie wydane z okazji XX-lecia samorządu
terytorialnego.
23. Turystyka

a) szlaki turystyczne
Trwają prace nad opisem miejskiego szlaku pieszego. Gromadzone są fotografie do umieszczenia
w przewodniku.
b) informacja turystyczna
Przeprowadzono kompleksową inwentaryzację w Centrum Informacji Turystycznej.
24. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
a) Opracowano treść zarządzenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację zdań
publicznych, które będą w 2010 r. realizowane przez organizacje pozarządowe z terenu Gminy
Borne Sulinowo. W dniu 18 grudnia br. Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwaliła program
współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi. Dnia 21 grudnia br. konkurs
zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
W konkursie zamieszona została następująca sfera zadań publicznych, na którą będą przyjmowane
oferty:
I. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu – „Organizacja całorocznych zajęć sportowych (w
tym zajęcia treningowe, organizacja zawodów sportowych oraz imprez sportowo – rekreacyjnych,
współzawodnictwo sportowe) na terenie gminy Borne Sulinowo. Aktywizacja środowiska
lokalnego na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu”. Przeznaczona kwota: 176 700,00zł.
II. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych: „Działania na rzecz integracji społecznej oraz osób
niepełnosprawnych z terenu gminy Borne Sulinowo w zakresie:
a) sportu, turystyki, kultury;
b) działalności rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej i edukacyjnej”.
Przeznaczona kwota: 18 000, 00 zł
III. Przeciwdziałania patologiom społecznym – „Propagowanie wolnego od nałogu Ŝycia poprzez
organizację aktywnych form wypoczynku dla rodzin patologicznych. Przeciwdziałanie patologiom
społecznym poprzez zatrudnienie gospodarza Klubu do prowadzenia działalności informacyjno edukacyjnej dotyczącej tematyki uzaleŜnień’. Przeznaczona kwota: 30 000,00 zł.
IV. Ochrona i promocja zdrowia – „Promowanie zdrowego stylu Ŝycia poprzez działania sportowo
– rekreacyjne mające na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieŜy z rodzin
dysfunkcyjnych”. Przeznaczona kwota: 18 000,00 zł
Na realizację zdań publicznych w 2010 w ramach ogłoszonego konkursu przeznaczono kwotę 242
700,00 zł. Do organizacji pozarządowych z terenu gminy Borne Sulinowo wystosowano pisma
informujące o ogłoszeniu przez Burmistrza Bornego Sulinowa otwartego konkursu ofert.
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b) Zgodnie z pisemną prośbą zarządu Ludowego Zespołu Sportowego „Bricomarche” o dokonanie
zmian w ofercie będącej załącznikiem do umowy , sporządził aneks dotyczący realizacji zadania
publicznego w 2009 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
25. Współpraca z miastami partnerskimi - rozliczono koszty pobytu delegacji czeskiej w Bornem

Sulinowie.
26. Sport - rozliczono faktury dotyczące sportu szkolnego,

przekazane przez dyrekcje szkół

z terenu gminy Borne Sulinowo.
27. Oświata

a) Wyprawka szkolna
Przekazano do działu księgowości Kuratorium Oświaty w Szczecinie informacje nt. wysokości
środków przeznaczonych przez Gminę Borne Sulinowo

na dofinansowanie podręczników

szkolnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”.
b) Stypendia szkolne
Do Banku Spółdzielczego w Bornem Sulinowie przekazano listę osób do wypłaty stypendium
szkolnego. Świadczenie socjalne o charakterze edukacyjnym wypłacone zostało wnioskodawcom
w dniach 14, 15 grudnia 2009 r.
28. Poszukiwanie dodatkowych źródeł wpływów do budŜetu gminy - udział gminy w podatku PIT
W wyniku przeprowadzonej akcji informacyjnej do Urzędu Miejskiego wpłynęło kilkanaście
zgłoszeń aktualizacyjnych NIP-3. Dokumenty zostały sprawdzone i przesłane do Urzędu
Skarbowego w Szczecinku. Pracownik referatu udzielał takŜe wyjaśnień odnośnie celu prowadzenia
akcji informacyjnej.
PLANOWANIE PRZESTRZENNE

29. Wydano:
1) Jedenaście zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2) Cztery wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3) Dwie decyzje w sprawie podziałów nieruchomości.
4) jedno postanowienie w sprawie podziałów nieruchomości.
5) trzy decyzje rozgraniczeniowe.
30. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 12/91, 12/68, 12/65,
12/64, 22/20 połoŜonych w obrębie Dąbrowica.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
w dniu 28 grudnia 2009r. projekt planu został przesłany do uzgodnień do 20 instytucji
uzgadniających. Czas opiniowania 21 dni.
31. Ośrodek Kulturalno – Oświatowy w Bornem Sulinowie
Nadal trwają prace nad wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie dotyczącym pozyskania środków na wyposaŜenie ośrodka w sprzęt słuŜący
do prowadzenia edukacji ekologicznej oraz rozbudowę ścieŜki edukacyjnej.
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OCHRONA ŚRODOWISKA

32. Wydano jedną pozytywną decyzję w sprawie wycinki drzew.
33.Prowadzone są trzy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
34. Trwają prace związane z czyszczeniem separatorów i piaskowników zlokalizowanych na terenie
miasta Borne Sulinowo.
35. Wystosowane zostały zapytania ofertowe dotyczące prac związanych z administrowaniem
cmentarzami komunalnymi połoŜonymi na terenie gminy Borne Sulinowo w 2010r.
36. Zakupiona została gablota ogłoszeniowa. Całkowity koszt zadania wyniósł 2.318,00 zł brutto.
INWESTYCJE

37. Kompleks sportowy Moje Boisko – ORLIK 2012 wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym
18 grudnia br. podczas kontroli przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego nie stwierdzono
nieprawidłowości. Na dzień 4 stycznia 2010r. planowana jest kontrola przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.
38. Nadal trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na zadania:
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łubowie oraz Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Bornem Sulinowie; Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez
stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo – rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń,
Łubowo, Piława i Radacz; Utrzymanie i eksploatacja oświetlenia ulicznego będącego
własnością Gminy Borne Sulinowo.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

39. Wydano 2 pozytywne decyzje na zwrot dofinansowana poniesionych kosztów kształcenia
młodocianych pracowników przez pracodawców. ZłoŜono wnioski do Kuratorium Oświaty
o przyznanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników na kwotę 15 290,00 złotych.
40. W

okresie

międzysesyjnym

odbyło

się

jedno

posiedzenie

Gminnej

Komisji

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które wezwano 5 osób
w celu przeprowadzenia rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego.
41. W miesiącu listopadzie prawnik udzielający porad prawnych dla mieszkańców Miasta
i Gminy Borne Sulinowo przyjął ogółem 20 osób, udzielił 30 porad, sporządził 1 pismo
procesowe.
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