Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Gminy Borne Sulinowo w okresie międzysesyjnym

Ostatnia sesja, na której przedstawiana była informacja z działalności Burmistrza Bornego
Sulinowa odbyła się 28 września 2009 roku.

SPOTKANIA

 udział w Powiatowej Radzie Zatrudnienia
 w sprawie dzierŜawy Zalewów Nadarzyckich przez Polski Związek Wędkarski Okręg Koszalin
 spotkanie z przedstawicielami JASPERS (Joint Assistance to Support Projects In European

Regions) dotyczące projekcji taryf na wodę ze studium wykonalności projektu Zintegrowana
Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczy Parsęty Faza II (przedstawienie prognozy po wykonaniu
inwestycji)
 z Dyrektorami Szkół – omówienie bieŜących spraw dot. między innymi: projektu budŜetu, dowozu
uczniów do szkół, omówienia zmian w prawie oświatowym, funkcjonowania placówek
oświatowych, planowania i rozliczania kosztów związanych ze sportem szkolnym
 z mieszkańcami miejscowości Kiełpino - omówienie spraw bieŜących Sołectwa
UROCZYSTOŚCI

 wernisaŜ malarstwa Pani Lidii Kubisztal w Galerii Borneńskiego Ratusza
 wernisaŜ kończący V Plener Artystyczny pn. Jesienne Klimaty w Miejskiej Bibliotece Publicznej
UDZIAŁ W KONFERENCJACH

 konferencja w sprawie termomodernizacji w Starostwie Powiatowym w Szczecinku
WYJAZDY

 do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Spotkanie
dotyczyło moŜliwości zmiany w projekcie Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w
Dorzeczu Parsęty uwzględniające moŜliwość finansowania z NFOŚiGW, w tym z Funduszu
Geologicznego prac dot. skaŜonego środkami chemicznymi ujęcia wody w Bornem Sulinowie,
budowę nowego ujęcia wody dla Bornego Sulinowa i Gminy lub innych rozwiązań. Rozmowy dot.
równieŜ sfinansowania wykonania dokumentacji, prowadzenia prac geologicznych i poszukiwania
na terenie miasta materiałów niebezpiecznych i ew. rekultywacji .
PRZYJĘCIA INTERESANTÓW

W okresie międzysesyjnym Burmistrz wraz z Zastępcą Burmistrza przyjął w sprawach skarg
i wniosków 12 interesantów.

GOSPODARKA KOMUNALNA

1. Zawarto akt notarialny zbycia nieruchomości lokalu komunalnego nr 6, połoŜonego w Bornem
Sulinowie przy Al. Niepodległości 4D.
2.

Zrezygnowano z przysługującego w myśl art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami, z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej
Nr 65/137 o pow. 0,2200ha w Radaczu oraz działki Nr 44/23 o pow. 0,1007ha w Silnowie.

3. Zlecono uprawnionemu geodecie:
− podział działki Nr 1/192, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07,
− podział działki Nr 3/20, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07,
− podział działki Nr 409 , połoŜonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi,
4. Zlecono uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie wyceny nieruchomości:
− oznaczonych działką Nr 576/21 i Nr 576/23, połoŜonych w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo,
− aktualizację wartości nieruchomości będących w uŜytkowaniu wieczystym w celu dokonania
aktualizacji opłat rocznych,
− oznaczonej działką Nr 11/8, połoŜonej w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo,
− oznaczonej działką Nr 11/13, połoŜonej w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo,
− oznaczonej działką Nr 43/8, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07.
5. Podano do publicznej wiadomości poprzez: ogłoszenie w prasie lokalnej, w BIP-e oraz
w sposób zwyczajowo przyjęty informację o terminach przetargów na zbycie nieruchomości:
− działki zabudowanej, oznaczonej Nr 7/373 o pow. 0,5322 ha, połoŜonej w Bornem Sulinowie,
− działki zabudowanej, oznaczonej Nr 7/364 o pow. 0,1933 ha, połoŜonej w Bornem Sulinowie,
− działki niezabudowanej, oznaczonej Nr 232/1 o pow. 0,1500 ha, połoŜonej w Łubowie,
− lokalu komunalnego nr 2, połoŜonego w miejscowości Juchowo 41,
− działki zabudowanej, oznaczonej Nr 7/363 o pow. 0,3180 ha, połoŜonej w Bornem Sulinowie,
− działki zabudowanej, oznaczonej Nr 89/133 o pow. 0,0027 ha, połoŜonej w Bornem Sulinowie.
6. 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 dnia 2007. Nr
191, poz. 1365) przesłano do Urzędu Wojewódzkiego miesięczne sprawozdanie o realizacji art.1
w. cytowanej ustawy.
7. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku, 2-ch informacji, w sprawie realizacji roszczeń
z tytułu pozostawionego mienia poza granicami państwa polskiego poprzez nabycie prawa
własności lub uŜytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta i gminy
Borne Sulinowo.
8. Wydano 6 zaświadczeń dla rolników o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego.
9. Wydano 3 zaświadczenia o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego.
10.Wydano 30 decyzji przyznających zwrot paliwa akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
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11.Wysłano do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Środowiska i Rolnictwa przewidywaną kwotę
dotacji na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego i jego wypłatę w drugim okresie
2009r.
12. Zawarto umowę dzierŜawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Borne Sulinowo
tj. 0,1500 ha z nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,0913 ha, oznaczonej Nr 7/261, połoŜoną
przy ul. Towarowej w Bornem Sulinowie.
13. Rozwiązano umowę na dzierŜawę części tj. 0,0484 ha z nieruchomości gruntowej o pow. 0,1406 ha,
oznaczonej numerem 32, połoŜonej przy ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie.
14. Sporządzono Aneks do umowy dzierŜawy z dnia 16 września 2009 r. na dzierŜawę ogródków
działkowych nr 96 i nr 105, połoŜonych w kompleksie ogródków działkowych oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków nr 147 i 148 w miejscowości Krągi.
15. Wystawiono ofertę nieruchomości przeznaczonych do dzierŜawy, najmu:
− nieruchomość gruntową o powierzchni 1,9900 ha, oznaczoną numerem 579/12, połoŜoną
w miejscowości Łubowo.Okres dzierŜawy 10 lat, stawka z tytułu dzierŜawy podana w wykazie:
0,10 zł. za 1 m 2 + 22 % VAT rocznie + podatek od nieruchomości,
− część tj. 0,0060 ha z nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,6000 ha, oznaczonej nr 141,
połoŜonej w miejscowości Liszkowo. Okres dzierŜawy 3 lata, stawka z tytułu dzierŜawy podana
w wykazie: 2,50 zł. za 1 m 2 + 22 % VAT miesięcznie + podatek od nieruchomości,
16. Nadano numer porządkowy dla nieruchomości:
− oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 140/3, połoŜonej w miejscowości Piława, obręb Piława
– otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 12 G,
− oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 9/27, połoŜonej przy ul. Turystycznej

w Bornem

Sulinowie – otrzymała numer porządkowy nieruchomości – Turystyczna 30.
17. Wydano zaświadczenie o posiadanym numerze porządkowym nieruchomości oznaczonej nr 3/2,
połoŜonej w miejscowości Liszkowo, posiadająca numer porządkowy – 54,
18. Dnia 30 września 2009r. odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej, na którym rozpatrzono 4
wnioski o przydział lokalu socjalnego bądź komunalnego z zasobu mieszkaniowego gminy Borne
Sulinowo.
FINANSE

19. Na podstawie Zarządzenia Nr 74/2009 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 września 2009 roku
dokonano zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na podstawie pism:
 Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.MW.3011-2/140/2009
z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 48.000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie doŜywania”,
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 Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.PW.3011-2/144/2009 z dnia
30 września 2009 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 12.000,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw
w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących
w

zapewnianiu

bezpiecznych

warunków

nauki,

wychowania

i

opieki

w

klasach

I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”,
w tym:
− Szkoła Podstawowa w Jeleniu

-

6.000,00 zł

− Zespół Szkół w Łubowie

-

6.000,00 zł

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) w łącznej kwocie 63.070,66 zł między
rozdziałami i paragrafami, w tym m.in. na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS-3014/GK/16/2009 z dnia 28 września 2009 roku
(12.500,00 zł).
20. Na podstawie Zarządzenia Nr 75/2009 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 września 2009 roku
dokonano zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na podstawie pisma Zachodniopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1-MW-3011-2/114/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku
informującego, Ŝe zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 389/2009 z dnia 20 sierpnia
2009 r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budŜetu Wojewody Zachodniopomorskiego na
rok 2009, dokonano zmiany w planie dotacji celowych przyznanych Gminie na rok bieŜący tj.
zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 40.000,00 zł w rozdziale 85212 p. 2010.
21. W dniu 6 października 2009 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie informację dotyczącą wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadań
finansowych w całości lub bądź częściowo z budŜetu państwa. Informacja została sporządzona
na dzień 30 września 2009 roku.
22. W dniu 12 października 2009 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie 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
roku 2009.
23. W dniu 13 października 2009 roku wysłano do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie
informację o stanie realizacji odpisu w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku
rolnego w III kwartale 2009 roku. Odpis na utrzymanie Izby Rolniczej za III kwartał wyniósł
725,74 zł.
24. W terminie do dnia 15 października 2009 roku zostaną przesłane do Zachodniopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie
sprawozdania Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
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administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami za III kwartał 2009 roku.
25. W terminie do dnia 26 października 2009 roku zostaną przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie kwartalne zbiorcze sprawozdania Rb-Z i Rb-N za
trzeci kwartał 2009 roku instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej.
26. W terminie do dnia 26 października 2009 roku zostaną przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania za okres od początku roku do końca
III kwartału 2009 roku tj.:
− Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
− Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
− Rb-NDS o nadwyŜce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
− Rb-27S z wykonania planu dochodów budŜetowych jednostki samorządu terytorialnego,
− Rb-N o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych,
− Rb-28S z wykonania planu wydatków budŜetowych jednostki samorządu terytorialnego,
− Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz gwarancji i poręczeń.
Sprawozdania Rb-NDS, Rb-27S, Rb-N, Rb-28S i Rb-Z zostaną przesłane równieŜ do banków,
w których Gmina Borne Sulinowo zaciągnęła kredyty tj.:
− Pomorskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Bornem Sulinowie,
− Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile,
− Banku Ochrony Środowiska Oddział w Koszalinie.
PDATKI I OPŁATY LOKALNE

27. W miesiącu październiku 2009 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie w danym okresie
sprawozdawczym tj. za miesiąc wrzesień 2009 r.
28. W miesiącu październiku 2009 r. przesłano do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie
informację o stanie realizacji odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku

rolnego za III kwartał 2009 roku.
29. W miesiącu październiku trwały prace nad projektem budŜetu na 2010 rok oraz uchwał
podatkowych.
PROMOCJA I WSPÓŁPRACA

30. Udział w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym
a) kontynuacja projektów
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 Infrastruktura Bibliotek „Modernizacja budynku oraz zakup mebli i sprzętu do Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie”
MBP w Bornem Sulinowie podpisała z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę
na realizację projektu. Wartość otrzymanego z MKiDN dofinansowania wynosi 70.467,00 zł.
Trwają prace remontowe w siedzibie MBP w Bornem Sulinowie oraz 3 filiach w Łubowie,
Silnowie i Radaczu.
 Program Rozwoju Bibliotek
Dn. 22 września br. pracownik Urzędu Miejskiego, dyrektor i informatyk MBP w Bornem
Sulinowie wzięli udział w „Regionalnym spotkaniu informacyjnym dla uczestników I rundy
Programu Rozwoju Bibliotek”. Spotkanie z przedstawicielem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego i koordynatorem programu na woj. zachodniopomorskie odbyło się w KsiąŜnicy
Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie.
Zamówiono materiały niezbędne do wykonania sieci komputerowej w Łubowie i Radaczu.


Program rządowy Radosna Szkoła „Urządzenie miejsc zabaw dla uczniów klas 1-3
w szkołach podstawowych Gminy Borne Sulinowo”

Urząd Wojewódzki przekazał środki na realizację programu w szkołach podstawowych w Jeleniu
i Łubowie. Szkoły realizują zakupy pomocy edukacyjnych do miejsc zabaw.
b) złoŜone wnioski o dotacje


„Uczeń na wsi-pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne
zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”

Zweryfikowano 50 wniosków o dofinansowanie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych. Dn.
12.10.2009 komisja pozytywnie rozpatrzyła 49 wniosków. Przygotowano i przesłano do PFRON
O/Szczecin wystąpienie gminy Borne Sulinowo o dofinansowanie nauki 49 uczniów
niepełnosprawnych w kwocie 110.700,00 zł.


PROW 2007-13 Odnowa Wsi „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo
poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych”

Na posiedzeniu dn. 29.09.2009r. Zarząd Woj. Zachodniopomorskiego zaakceptował listę operacji
przewidzianych do dofinansowania. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 500.000,00 zł
netto. BudŜet projektu wynosi 860.533,98 zł netto (1.050.150,76 zł brutto). Trwają przygotowania
do ogłoszenia przetargu na wykonanie prac zaplanowanych w projekcie.


PROW 2007-13 Odnowa Wsi „Remont połączony z modernizacją świetlic wiejskich
w miejscowościach Liszkowo, Nobliny i Rakowo”

Na posiedzeniu dn. 29.09.2009r. Zarząd Woj. Zachodniopomorskiego zaakceptował listę operacji
przewidzianych do dofinansowania. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 500.000,00 zł
netto. BudŜet projektu wynosi 906.886,38 zł netto (1.106.401,39 zł brutto). Projekt będzie
realizowany w 2010r.
c) przygotowania do złoŜenia wniosków
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POIG 2007-13 Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin
zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”

Przedstawiono propozycję udziału Gminy Borne Sulinowo w projekcie. Projekt przewiduje m.in.:
zakup komputerów i podłączenie do Internetu rodzin o niskich dochodach, zakup komputerów do
świetlic wiejskich oraz budowę infrastruktury sieciowej na terenie gminy.
31. Promocja
Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek podległych
oraz innych instytucji, aktualizowano urzędową stronę internetową www.bornesulinowo.pl.
32. Współpraca w ramach związków międzygminnych -Lokalna Grupa Działania
Partnerstwo Drawy - Dn. 09.10.2009r. pracownik referatu wziął udział w walnym zebraniu
członków LGD „ Partnerstwo Drawy”, na którym omawiano sprawy dot. składek członkowskich
oraz podjęto uchwały dot. zmiany treści regulaminu Rady LGD.
33. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
− Poinformowano organizacje poŜytku publicznego o moŜliwości składania do 15 października
br. wniosków, które pozwolą zabezpieczyć w budŜecie Gminy Borne Sulinowo środki
finansowe na realizację zadań publicznych w 2010r.
− Rozstrzygnięto ogłoszony dn. 28.08.2009r. konkurs z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Dn.
5 października br. komisja konkursowa zweryfikowała złoŜoną dokumentację. Wpłynęła
1 oferta Stowarzyszenia Miłośników Miejscowości Radacz. Organizacji przyznano kwotę
w wys. 3.500,00 zł. Dn. 09.10.2009 r. pomiędzy Gminą Borne Sulinowo, a Stowarzyszeniem
podpisano umowę na realizację zadania pn. „Odlotowo, ale zdrowo”.
− Rozesłano zaproszenia na uroczystość obchodów XV-lecia działalności ULKS „Taekwondo”.
− Dn. 24.09.2009r. pracownik referatu wziął udział w spotkaniu w Szczecinku zorganizowanym
przez Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, podczas którego przedszkola z terenu powiatu
szczecineckiego otrzymały kamizelki odblaskowe.
− Do organizacji pozarządowych przesłano informację dot. szkolenia lokalnych liderów w ramach
projektu KCWiS w Koszalinie pn. „Kuźnia Liderów Organizacji Pozarządowych”.
34. Sport
Dn. 23.09.2009 r. odbyło się posiedzenie Rady Sportu. Spotkanie dotyczyło m.in.: kryteriów
przyznawania klubom dotacji z budŜetu gminy Borne Sulinowo, finansowania szkolnych imprez
sportowych oraz nagród i wyróŜnień dla zasłuŜonych trenerów i działaczy sportowych.
35. Turystyka
a) współpraca z gestorami branŜy turystycznej / imprezy wystawiennicze
Dn.

23.09.2009r. odbyło się spotkanie Burmistrza z gestorami branŜy turystycznej.

Zaprezentowano nowy informator turystyczny Miasta i Gminy Borne Sulinowo oraz powołano
zespół doradczy ds. stoiska gminy na odbywających się w dniach 21-24.10.2009r. targach
turystycznych Tour Salon 2009 w Poznaniu.
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W dniach 25 i 30.09.2009r. odbyły się spotkania z zespołem doradczym gestorów, na których
ustalono charakter i wizualizację stoiska targowego. Wykonano projekty graficzne banera
i wyklejki na ladę stoiska targowego. Przystąpiono do realizacji zamówień materiałów potrzebnych
do ekspozycji. Przygotowano prezentację multimedialną na targi.
b) zagospodarowanie turystyczne terenu gminy
− Na podstawie inwentaryzacji szlaków rowerowych i wizji lokalnej w terenie wystosowano
zapytanie o koszty wykonania oznakowania szlaków oraz infrastruktury towarzyszącej.
Inwestycja planowana jest na 2010r.
− W dniach 16-18.09.2009r. opracowano projekt ścieŜki spacerowej w Bornem Sulinowie.
Naniesiono przebieg ścieŜki na planie miasta. Dn. 23.09.2009r. skonsultowano projekt
z przedstawicielami branŜy turystycznej.
c) wycieczki i spotkania promocyjne
Zorganizowano i oprowadzono następujące wycieczki po mieście i gminie Borne Sulinowo:
− Dn. 03 i 16.09.2009r. wycieczka pracowników samorządowych biorących udział w szkoleniu
w ośrodku „Marina”
− Dn. 10.09.2009r. wycieczka delegacji głównej dyrekcji Poczty Polskiej.
36. Organizacja imprez
Sporządzono dokumentację fotograficzną i zamieszczono na www.bornesulinowo.pl relację z:
− obchodów 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej dn.01.09.2009r.
− DoŜynek Gminnych w Noblinach dn. 05.09.2009r.
− Targów Chleba i Miodu dn. 13.09.2009r.
− otwarcia dn. 15.09.2009r. Al. Niepodległości
− nadania dn. 17.09.2009r. imienia „Bohaterów Oflagu IID” Zespołowi Szkół w Bornem
Sulinowie połączonego z otwarciem budynku przeznaczonego na cele kulturalno-oświatowe
− wystawy malarstwa P. Lidii Kubisztal dn. 30.09.2009r. w Galerii Urzędu Miejskiego
− Międzynarodowych Zawodów Modeli Pływających
− zakończenia V Międzynarodowego Pleneru Artystycznego „Jesienne klimaty” .
37. Oświata
a) stypendia szkolne
W związku ze złoŜonymi wnioskami o przyznanie stypendium o charakterze edukacyjnym na rok
szkolny 2009/10, wezwano wnioskodawców do uzupełnienia braków formalnych dokumentacji.
Zweryfikowano

dochody wnioskodawców. Sporządzono listę osób, którym zostaną wydane

decyzje przyznające stypendium i decyzje odmowne.
b) wyprawka szkolna
W związku z pismem Kuratorium Oświaty w Szczecinie dot. przedłuŜenia terminu przyjmowania
wniosków na dofinansowanie podręczników szkolnych, wypłacono kolejną transzę wyprawki
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szkolnej w wysokości 680,00 zł Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie. Sporządzono
dodatkowe sprawozdanie.
c) zasiłki losowe
Na podstawie złoŜonych przez wnioskodawców rachunków i faktur rozliczono przyznane zasiłki
losowe.
PLANOWANIE PRZESTRZENNE

38. Wydano:
1) trzydzieści cztery zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2) dwadzieścia dwa wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
3) pięć decyzji w sprawie podziałów nieruchomości,
4) Osiem postanowień w sprawie podziałów nieruchomości,
5) Dwie decyzje rozgraniczeniowe,
6) Cztery postanowienia rozgraniczeniowe,
7) Dwa zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu uŜytkowania z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
39. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Borne Sulinowo.
W dniu 5 października 2009r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Borne
Sulinowo

został

przekazany

do

Wojewody

w

celu

stwierdzenia

zgodności

uchwały

z przepisami prawa.
40. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla
obrębu Juchowo, Kiełpino, Jelonek, Piława, Silnowo.
W dniu 28 września odbyło się spotkanie biura projektowego „Integra” ze Złocieńca w sprawie
omówienia zmian w studium uwarunkowań dla w/w obrębów. Projektant zobowiązał się do
przestawienia pierwszego projektu zmiany studium w miesiącu październiku.
41. Projekt miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego dla dz. nr 12/91, 12/68,
12/65, 12/64, 22/20 połoŜonych w obrębie Dąbrowica.
Wykonawca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przygotowuje na
wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie zmiany
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zmiana polega na rozszerzeniu gatunków
chronionych roślin występujących na przedmiotowym terenie. Następnie projekt planu zostanie
przesłany do trzydziestu instytucji uzgadniających.
42. W dniu 25 września 2009r. zostało rozesłane zapytanie ofertowe do trzech biur projektowych
w sprawie opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu
Kiełpino. Wpłynęła jedna oferta. Koszt opracowania to 55.900,40 zł brutto. Koszt opracowania
nie obejmuje podkładów mapowych.
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43. Wydano trzy pozytywne decyzje w sprawie wycinki drzew.
44. Prowadzone są dwa postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
45. Wydano

trzy

decyzje

o

umorzeniu

postępowania

w

sprawie

wydania

decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
46. W ramach edukacji ekologicznej na terenie gminy przeprowadzona została akcja pt. „Sprzątanie
świata 2009”. Uczestniczyły w niej szkoły i przedszkola z terenu Gminy Borne Sulinowo.
Gmina zapewniła wyposaŜenie uczestników akcji w worki i rękawiczki.
47. W ramach edukacji ekologicznej zakupione zostały materiały edukacyjne dla szkół i przedszkoli
z terenu Gminy Borne Sulinowo.
48. Pozytywnie zaopiniowany został projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu
Szczecineckiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko złoŜony przez ABRYS Spółka
z o.o.

INWESTYCJE

49. Trwa budowa zespołu boisk w zakresie zadania programu „Moje Boisko ORLIK 2012”.
W dniu 18 czerwca br. podpisano umowę z wykonawcą firmą PRESTIGE Sp. z o.o. z siedzibą
w Szczecinie na wykonanie zadania pn. Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK
2012” wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym.
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1.096.600,00 zł. Na realizację zadania Gmina Borne
Sulinowo otrzyma dofinansowanie w kwocie 666.000,00 PLN z Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ( po 333.000,00 od kaŜdej
z instytucji). Gmina złoŜyła wnioski o płatność – częściową do UM oraz MSiT.
50. Gmina Borne Sulinowo zakończyła realizację projektu nr Z/2.32/III/3.3.2/596/05 pn.
„Adaptacja budynku powojskowego w Bornem Sulinowie na obiekt kulturalno – oświatowy”.
Zadanie dofinansowane było w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe,
poddziałanie 3.3.2 Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych. Realizacja zadania
kosztowała 2.220.257,81 zł.
Wykonane roboty budowlane wraz z innymi pracami towarzyszącymi miały za zadanie
przebudowę i adaptację istniejącego budynku powojskowego na cele kulturalno - oświatowe.
Na parterze wykonano aulę z zapleczem sanitarnym i szatnią, pomieszczenie Izby Pamięci
z salą konferencyjną, klasę zajęć praktycznych z zapleczem sanitarnym, na piętrze wykonano
świetlicę dla młodzieŜy oraz pomieszczenia sanitarne, na poddaszu wykonano pokoje gościnne
(bursę) dla młodzieŜy oraz lokal mieszkalny.
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W ramach zadania wyposaŜono budynek w niezbędne meble oraz sprzęt multimedialny.
51. Gmina wystąpiła z wnioskiem o płatność dotyczącą ww. zadania w ramach ZPORR do Urzędu
Marszałkowskiego w Szczecinie oraz złoŜyła sprawozdanie końcowe. Oczekujemy na
weryfikację oraz kontrolę sprawdzającą w terenie.
52. Otrzymano informację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie dotyczącą pozytywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pn.:
„Termomodernizacja

obiektów

uŜyteczności

publicznej

na

terenie

powiatów:

białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”.
53. Trwają ostatnie poprawki wynikające z realizacji zadania: Przebudowa Alei Niepodległości

w Bornem Sulinowie. Generalny Wykonawca (Pol-Dróg Człuchów).
54. Trwają prace w zakresie remontu drogi gminnej w m. Dąbie.
55. Trwają prace w zakresie remontu drogi gminnej z m. Okole do m. Dąbie.
56. Zakończono prace związane z remontem cząstkowym dróg bitumicznych na terenie gminy.

Wykonano naprawy na drodze z m. Piława do m. Uniemino, w m. Kiełpino, Silnowo, Łubowo.
57. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę miejskiej toalety publicznej w Bornem Sulinowie.
58. Trwają prace związane z budową ogrodzenia cmentarza komunalnego w Kiełpinie. Zlecono

równieŜ remont drogi dojazdowej do w/w cmentarza.
BEZROBOCIE

59. W miesiącu wrześniu i październiku podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku
4 umowy o organizację robót publicznych, w ramach których zatrudnionych zostało 27 osób,
1 umowę o organizację staŜu, w ramach której na staŜ przyjęto 1 osobę.
60. W miesiącu wrześniu i październiku do prac społecznie uŜytecznych skierowano po 15 osób.
Osoby te wykonują prace na terenie następujących sołectw: Piława, Dąbie, Jeleń, Juchowo,
Kucharowo, Kiełpino, Starowice, Śmiadowo, Uniemino, Liszkowo, Komorze, Rakowo, Łączno,
Silnowo, Krągi, Radacz.
SPRAWY ORGANIZACYJNE

61. W dniu 1 października 2009 roku złoŜono wniosek do Kuratorium Oświaty o przyznanie
środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
pracowników za okres od 1.08.2009r. do 30.09.2009r. na kwotę 38.173,50 złotych. W okresie
tym wydano 6 decyzji o dofinansowaniu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
pracowników.
62. W dniu 22 września br. zakończono nabór na wakujące stanowisko urzędnicze referenta
ds. infrastruktury technicznej w Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.
Do naboru wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała wymogów formalnych.
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63. W miesiącu wrześniu prawnik udzielający porad prawnych dla mieszkańców Miasta
i Gminy Borne Sulinowo udzielił następującej pomocy prawnej: przyjął ogółem 18 osób,
udzielił 27 porad, sporządził 2 pisma procesowe.
64. Sporządzone zostało i w dniu 7 października br. wysłano do Głównego Urzędu Statystycznego
w Szczecinie sprawozdanie Z-03 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach I-III kwartału roku 2009.
65. W dniu 13 października br. wręczone zostały nagrody dla uczniów Zespołu Szkół
w Bornem Sulinowie za udział w Programie „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
66. Zakupiono licencje dostępowe do serwera Windows Serwer 2003.
67. Dokonano wstępnych oględzin moŜliwości oraz kosztów instalacji bezprzewodowego Internetu
w budynku Ośrodka Kulturalno Oświatowego w Bornem Sulinowie.
68. Zlecono podłączenia linii telefonicznej w budynku Ośrodka Kulturalno Oświatowego
w Bornem Sulinowie.
69. Zakupiono urządzenia dostępowe do Internetu w Bibliotekach w Łubowie oraz w Radaczu.
70. Nie przedłuŜono umowy dotyczącej serwisu systemu „stypendia”.
71. Przyjęto opłatę skarbową na kwotę 2.600,00 zł.
72. Zarejestrowano 971 pism wpływających do Urzędu.
73. Wysłano 600 przesyłek poleconych i 220 listów zwykłych.
74. W ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi na tablicy Urzędu
wywieszono 30 obwieszczeń, a na terenie gminy rozplakatowano 100 obwieszczeń.
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