Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Gminy Borne Sulinowo
w okresie międzysesyjnym
Ostatnia sesja, na której przedstawiana była informacja z działalności Burmistrza Bornego Sulinowa odbyła
się 25 czerwca 2009 roku.

SPOTKANIA
 z członkami Stowarzyszenia Miłośników Historii Militarnej Bornego Sulinowa - omówienie organizacji
VI Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych
 z członkami Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami z Bornego Sulinowa
 z przedstawicielami Ochotniczej StraŜy PoŜarnej z Bornego Sulinowa
 z Klubem Sportowym Pionier z Bornego Sulinowa
 z Panem Rafałem Turlejem – w sprawie powołania MłodzieŜowego Ośrodka Socjoterapii
 z Komendantem Powiatowej Komendy Policji ze Szczecinka
 z

Wojewódzkim

Inspektoratem

Budowlanym, Przedsiębiorstwem

Ochrony

Środowiska,

Wodociągów

Starostwem

Powiatowym,

Nadzorem

i Kanalizacji na temat działań zapobiegawczych

i naprawczych w związku z zanieczyszczeniem ujęcia wody nr 1 w Bornem Sulinowie


z Panem Rost Jackiem i Panem Pawłem Brankiewiczem w sprawie działalności OSP w Bornem
Sulinowie

 z przedstawicielem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Koszalina – działania związane
z zanieczyszczeniami po JAR
 z mieszkańcami Sołectwa Liszkowo – wybory sołtysa w Liszkowie
 z Panią Kozieł Violettą z Inspekcji Sanitarnej ze Szczecinka – warunki działalności „Małego
Przedszkola” w Łubowie
 z mieszkańcami miejscowości Radacz w sprawie przyłączy do nowo wybudowanej sieci kanalizacji
w Radaczu
 z mieszkańcami Sołectwa Silnowo w sprawie wyborów Sołtysa

 z Panem Radosławem Bielickim z firmy Comdrev.
 z gestorami turystyki – Targi turystyki w Poznaniu.
 udział w zebraniu w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Silnowie w spr. ogrzewania
obiektu nr. 24 w Silnowie.
UROCZYSTOŚCI
 druŜynowe zawody spławikowe o puchar Burmistrza Bornego Sulinowa
 wernisaŜ malarstwa Pana Jacka Jurewicza w Galerii urzędu
 Dni Noblin
 towarzyskie

zawody

spławikowe

na

rzece

Piławce

pomiędzy

Burmistrzami

i Bornego Sulinowa
 mianowanie Pana Adama Serafina na Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej

Jastrowia

 wernisaŜ malarstwa Pani Henryki Zasińskiej w Galerii urzędu
 Międzynarodowy wernisaŜ malarstwa inaugurujący otwarcie Domu Kultury Słowiańskiej Państwa
Wiery i Aleksandra Pivien w Bornem Sulinowie
 DoŜynki w Noblinach
 uroczyste oddanie drogi powiatowej nr 1290Z Al. Niepodległości
 nadanie imienia Bohaterów Oflagu II D Zespołowi Szkół w Bornem Sulinowie
 IV Poligon Wędkarski I spinningowy turniej Trzech Miast.
UDZIAŁ W KONFERENCJACH
 posiedzenie zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
 spotkanie w Karlinie dotyczące Projektu Budowy ŚcieŜek Rowerowych

 udział w Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku
WYWIADY
 Program Samorządowy – Telewizja Gawex Szczecinek
 TVN 24 Oddział Szczecin
PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
W okresie międzysesyjnym Burmistrz wraz z Zastępcą Burmistrza przyjął w sprawach skarg
i wniosków 96 interesantów.

GOSPODARKA KOMUNALNA

1. 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 cytowanej
ustawy.
2. ZłoŜono zamówienia do Starostwa Powiatowego w Szczecinku o wykonanie wyrysów i wypisów
z rejestru gruntów na 40 działek.
3. Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Szczecinku – Wydział Ksiąg Wieczystych o załoŜenie 3 ksiąg
wieczystych dla nieruchomości nr 39, 41 i 87 w Kłominie oraz działki nr 194/1 o pow. 0,0012 ha
w miejscowości Liszkowo.
4. Wydano 11 zaświadczeń o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego.
5. Udzielono 3 informacji dotyczących spłaty cięŜaru realnego.
6.

Wydano postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o stwierdzeniu wielkości gospodarstwa
rolnego.

7. Wydano 2 zaświadczenia o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego.
8. Poświadczono 3 oświadczenia w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym.
9. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku 75 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.
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10. Udzielono Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Szczecinie Delegatura w Koszalinie
trzech 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.
11. Wydano decyzję w sprawie powołania komisji szacowania wartości zwierząt zakaŜonych chorobami
zakaźnymi.
12. Wysłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie okresowe sprawozdanie
rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za marzec 2009.
13. Wysłano do Zachodniopomorskiego 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 za marzec 2009.
14. Udzielono Wicemarszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego informacji o ilości gospodarstw
rolnych na terenie gminy Borne Sulinowo oraz przesłano wykaz gospodarstw rolnych podatników
mieszkających poza terenem gminy Borne Sulinowo.
15. Udzielono Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie informacji na temat stanu majątkowego osoby
zamieszkującej na terenie gminy Borne Sulinowo.
16. Uczestniczono w mediacjach dot. szacowaniu szkód spowodowanych przez zwierzynę leśną
w miejscowości Kolanowo, obręb Kiełpino.
17. Przesłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku decyzje niezbędne do ujawnienia ksiąg wieczystych
w ewidencji gruntów i budynków.
18. Rozesłano do sołtysów informację Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącą zasad
i organizacji tegorocznego skupu zbóŜ oraz sytuacji na rynku mleka.
19. Udzielono Urzędowi Marszałkowskiemu informacji na temat biomasy tj. upraw energetycznych,
instalacji energetycznych znajdujących się na terenie gminy Borne Sulinowo.
20. Wypowiedziano umowę z firmą „VET-AGROSERWIS” z siedzibą w Czarnkowie na wykonywanie
usług polegających na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Borne Sulinowo.
21. Wezwano 3-ch dzierŜawców o zapłatę datków udziałowych na 2009r. wystawionych przez Rejonowy
Związek Spółek Wodnych.
22. Podpisano protokół uzgodnień do zawarcia aktu notarialnego zbycia nieruchomości:
•

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

•

lokalu

mieszkalnego,

połoŜonego

w

miejscowości

Borne

Sulinowo,

obręb

07,

przy

Al. Niepodległości 46E/7,
•

prawa uŜytkowania wieczystego na własność, ustanowionego na nieruchomości, połoŜonej
w miejscowości Dąbrowica, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 19/13.

23. Zawarto akt notarialny zbycia nieruchomości:
•

niezabudowanej, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05, oznaczonej Nr 7/385.

24. 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:
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•

Dąbrowicy, obręb Dąbrowica, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 19/6 o pow. 0,0524 ha, za
cenę 15.000,00 zł,

•

Łubowie, obręb Łubowo, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 220/6 o pow. 0,0800 ha, za cenę
40.000,00 zł,

•

Bornem Sulinowie, obręb 05, oznaczonych w ewidencji gruntów działkami Nr 7/334 o pow. 0,0024 ha
i Nr 7/335 o pow. 0,0023 ha, za cenę 6.000,00 zł.

•

Bornem

Sulinowie,

obręb

06,

oznaczonej

w

ewidencji

gruntów

działką

Nr

89/96

o pow. 0,0019 ha, za cenę 2.500,00 zł.
•

Radacz, obręb Radacz, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 65/164 o pow. 0,1856ha, za cenę
129.900,00 zł,

•

Bornem

Sulinowie,

obręb

05,

oznaczonych

w

ewidencji

gruntów

działkami

Nr

7/334

o pow. 0,0024 ha i Nr 7/335 o pow. 0,0023 ha, za cenę 6.000,00 zł.
25. Wydano decyzję adiacencką z tyt. podziału działki połoŜonej w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo,
oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 140 o pow. 3,6000 ha.
26. Skompletowano i przekazano dla ANR dokumenty w celu nieodpłatnego przekazania działek,
połoŜonych w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo, oznaczonych w ewidencji
gruntów Nr 564/3 i Nr 564/6, w miejscowości Nobliny, obręb Nobliny, gmina Borne Sulinowo,
oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 125/7 i Nr 126/4 oraz w miejscowości Juchowo, obręb Juchowo,
gmina Borne Sulinowo, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 4/21.
27. Zlecono uprawnionemu geodecie:
•

aktualizację danych ewidencyjnych działek, połoŜonych w m. Juchowo, obręb Juchowo, oznaczonych
w ewidencji gruntów działkami Nr 89/5 i Nr 89/7,

•

podział działki Nr 148 , połoŜonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi,

•

podział działki Nr 147 , połoŜonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi.

28. Zlecono uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie wyceny nieruchomości:
•

oznaczonej nr 401, połoŜonej w miejscowości Piława, obręb Piława,

•

lokalu mieszkalnego w Bornem Sulinowie przy Al. Niepodległości 46A/5,

•

oznaczonej nr 7/363, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05,

•

oznaczonej nr 7/196 i Nr 7/197, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05.

•

oznaczonej nr 84/2, połoŜonej w miejscowości Jeziorna, obręb Jeziorna,

•

lokalu mieszkalnego w Bornem Sulinowie przy Al. Niepodległości 46D/6,

•

lokalu mieszkalnego w Bornem Sulinowie przy Al. Niepodległości 30A/7,

•

oznaczonej działką Nr 1/200, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07,

•

oznaczonej działką Nr 7/11 i Nr 8/9, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 04,

•

oznaczonej działką Nr 576/10 i Nr 576/11, połoŜonej w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo.

29. 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 w ewidencji gruntów Nr 124/1 o pow. 0,2123 ha, połoŜonej
w miejscowości Kiełpino, obręb Kiełpino,

4

•

działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 44/46 o pow. 0,0700 ha, połoŜonej
w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo,

•

działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 44/47 o pow. 0,0494 ha, połoŜonej
w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo,

•

działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 78/2 o pow. 0,0500 ha, połoŜonej
w miejscowości Uniemino, obręb Uniemino.

•

działki zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 89/133 o pow. 0,0027 ha, połoŜonej
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06,

•

działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 576/13 o pow. 0,1002 ha, połoŜonej
w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo,

•

działek niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 7/196 o pow. 0,0019 ha i Nr 7/197
o pow. 0,0020 ha, połoŜonych w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05,

•

działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 232/1 o pow. 0,1500 ha, połoŜonej
w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo.

30. Wydano decyzję o wygaszeniu prawa uŜytkowania ustanowionego na rzecz GS „Samopomoc Chłopska”
w Silnowie do nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Silnowie, oznaczonej w ewidencji gruntów
Nr 11/14 o pow. 0,3622 ha.
31. Zawarto umowy na dzierŜawę, następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne
Sulinowo:
● część tj. 0,0060 ha z nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 1,0636 ha, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków numerem 3/27, połoŜonej przy ul. Al. Niepodległości w miejscowości Borne
Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata.
●

część tj. 469,91 m2 ha z nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków numerem 87/51, połoŜonej przy ul. Al. Niepodległości w Bornem
Sulinowie, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 10 lat.

● część tj. 0,1295 ha z nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,6200 ha, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków numerem 103/2, połoŜonej w miejscowości Rakowo, obręb Rakowo, gmina Borne
Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata.
● część tj. 0,1200 ha z nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,2967 ha, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków numerem 43/15, połoŜonej przy ul. Sosnowej w miejscowości Borne Sulinowo,
obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 10 lat.
●

lokal uŜytkowy o powierzchni 18,52 m2 umiejscowiony w budynku nr 19 na działkach oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków numerami 45/1 i 45/2, w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo,
gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata.

●

część tj. 0,0484 ha z nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,1406 ha, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków numerem 32, połoŜonej przy ul. Orła Białego w miejscowości Borne Sulinowo,
obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 6 miesięcy.

●

ogródek działkowy nr 1 o powierzchni 0,0112 ha, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków
numerem 1/2, połoŜony przy ul. Rzemieślniczej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05.
Okres dzierŜawy 3 lata.
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●

Budynek po byłej wartowni o powierzchni 27,70 m2, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków
numerem 46/4, połoŜony przy ul. Jana Brzechwy w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06,
gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 miesiące.

●

część tj. 0,0060 ha z nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,6000 ha, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków numerem 141, połoŜonej w miejscowości Nobliny, obręb Nobliny, gmina Borne
Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 miesiące.

●

nieruchomości niezabudowane o łącznej powierzchni 2,1300 ha, oznaczone w ewidencji gruntów
i budynków numerami 579/9 i 579/12, połoŜone w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, gmina Borne
Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 miesiące.

● działkę przeznaczoną na ogródek działkowy nr 96 i nr 105 o łącznej powierzchni 550 m2, oznaczoną
numerem 147 i 148, połoŜoną w miejscowości Krągi, obręb Krągi. Okres dzierŜawy 10 lat.
●

działkę

przeznaczoną

na

ogródek

działkowy

nr

46

o

powierzchni

400

m2,

oznaczoną

numerem 147 i 148, połoŜoną w miejscowości Krągi, obręb Krągi. Okres dzierŜawy 10 lat.
•

Rozwiązano umowę na dzierŜawę ogródka działkowego nr 63, oznaczonego numerem 147 i 148,
połoŜonego w miejscowości Krągi, obręb Krągi.

32. Przekazano w uŜytkowanie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z siedzibą przy ul. Szpitalnej 1 w Bornem
Sulinowie na okres 10 lat budynek dwukondygnacyjny o powierzchni uŜytkowej 862,90 m2 wraz
z terenem przyległym do budynku o powierzchni 0,7368 ha, połoŜony na działce oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków numerem 3/20 przy ul. Szpitalnej w miejscowości Borne Sulinowo.
33. Nadano numer porządkowy dla nieruchomości:
●

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 117/10, połoŜonej miejscowości Jeleń, obręb Jeleń –
otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 4 C,

●

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 55/2, połoŜonej miejscowości Jeziorna, obręb Jeziorna –
otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 6 A,

●

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 39/3, połoŜonej przy ul. Leona Kruczkowskiego
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06 – otrzymała numer porządkowy nieruchomości –
Leona Kruczkowskiego 1,

●

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 43/3, połoŜonej w miejscowości Ciemino, obręb Ciemino –
otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 39L,

●

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 812/9, połoŜonej w miejscowości Strzeszyn, obręb Strzeszyn
– otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 6 A,

●

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 377, połoŜonej przy ul. Leszczynowej w miejscowości
Silnowo, obręb Silnowo – otrzymała numer porządkowy nieruchomości – Leszczynowa 5,

●

oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 18/1, połoŜonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi – otrzymała
numer porządkowy nieruchomości – 13,

●

rozpatrzono odmownie wniosek w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 75/2,
połoŜonej w miejscowości Łączno, obręb Łączno, z uwagi na to, iŜ wnioskodawca nie jest właścicielem
lub osobą władającą w/w nieruchomością,

● rozpatrzono odmownie wniosek w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości
zabudowanej budynkiem gospodarczym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 18/1,
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połoŜonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi z uwagi na to, iŜ wnioskodawca nie jest właścicielem lub
osobą władającą w/w nieruchomością.
34. Wydano 2 zaświadczenia o posiadanym numerze porządkowym nieruchomości.
35. Wystawiono ofertę nieruchomości przeznaczonych do dzierŜawy, najmu:
część tj. 0,0060 ha z nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 1,0636 ha, oznaczonej nr 3/27,

●

połoŜonej przy ul. Al. Niepodległości w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne
Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata, stawka z tytułu dzierŜawy 2,50 zł. za 1 m 2+ 22 % VAT miesięcznie
+ podatek od nieruchomości;
●

część tj. 469,91 m2 z nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym, oznaczonej nr 87/51,
połoŜonej przy ul. Al. Niepodległości w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne
Sulinowo. Okres dzierŜawy 10 lat, stawka czynszu z tytułu dzierŜawy: część usługowa 3,00 zł. za 1 m2
+ 22 % VAT, część magazynową 1,50 zł. za 1 m2 miesięcznie + podatek od nieruchomości;

● część tj. 0,1295 ha z nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,6200 ha, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków numerem 103/2, połoŜonej w miejscowości Rakowo, obręb Rakowo, gmina Borne
Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata, stawka czynszu z tytułu dzierŜawy 0,50 zł. za 1 m 2+ 22 % VAT
rocznie + podatek od nieruchomości;
●

część tj. 0,1200 ha z nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,2967 ha, oznaczonej nr 43/15,
połoŜonej przy ul. Sosnowej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo.
Okres dzierŜawy 10 lat, stawka czynszu z tytułu dzierŜawy 0,10 zł. za 1 m 2+ 22 % VAT rocznie
+ podatek od nieruchomości;
lokal uŜytkowy o powierzchni 18,52 m2 umiejscowiony w budynku nr 19 na działkach oznaczonych

●

nr 45/1, 45/2, w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata,
stawka z tytułu dzierŜawy 1,00 zł. za 1 m2 + 22% VAT, miesięcznie + podatek od nieruchomości;
część tj. 0,0484 ha z nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,1406 ha, oznaczonej nr 32,

●

połoŜonej przy ul. Orła Białego w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne
Sulinowo. Okres dzierŜawy 6 miesięcy, stawka z tytułu dzierŜawy 1,00 zł. za 1 m 2+ 22 % VAT
miesięcznie + podatek od nieruchomości;
●

ogródek działkowy nr 1 o powierzchni 0,0112 ha, oznaczony nr 1/2, połoŜony przy ul. Rzemieślniczej
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata,
stawka z tytułu dzierŜawy 0,10 zł. za 1 m 2 rocznie.
nieruchomość zabudowaną budynkiem po byłej wartowni o powierzchni 27,70 m2 wraz z gruntem

●

przynaleŜnym o powierzchni 40,30 m2, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 46/4,
połoŜoną przy ul. Jana Brzechwy w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne
Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata, stawka z tytułu dzierŜawy budynek po byłej wartowni 5,50 zł. za 1 m
2

+ 22 % VAT miesięcznie, grunt przynaleŜny 1,00 zł. za 1 m2 + 22 % VAT miesięcznie + podatek od

nieruchomości.
●

wydzielone działki o powierzchniach 100 m2 - 400 m2, przeznaczone pod ogródki działkowe
nr 10,46,49,63,96,105 oznaczone w ewidencji gruntów Nr 147 i Nr 148, połoŜone w miejscowości
Krągi, obręb Krągi. Okres dzierŜawy 10 lat, stawka czynszu z tytułu dzierŜawy: 0,10 zł. za m2 rocznie
+ podatek nieruchomości.
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36. Odbyły się trzy posiedzenia Komisji Mieszkaniowej, na

których rozpatrzono 21 wniosków o przydział

lokalu socjalnego bądź komunalnego z zasobu mieszkaniowego gminy Borne Sulinowo.
37. Udzielono odpowiedzi Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku w sprawie
przydziału lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Borne Sulinowo.

FINANSE

38. W dniu 23 czerwca 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 II kwartale
2009 roku. Odpis na utrzymanie Izby Rolniczej za II kwartał wyniósł 1.374,95 zł .
39. Na podstawie Zarządzenia Nr 50/2009 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 26 czerwca 2009 roku
dokonano zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego

w

Szczecinie

Nr

FB.1.AZ.3011-2/68/2009

z

dnia

17

czerwca

2009

roku

w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 24.215,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu

podręczników

dla

uczniów,

zgodnie

z

uchwałą

Rady

Ministrów

Nr

57/2009

z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka
szkolna”. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) w łącznej kwocie 20.437,67 zł między
rozdziałami i paragrafami, w tym m.in. na podstawie: pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie
Nr PG 3010-03/2009 z dnia 4 maja 2009 roku oraz pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP3010/10/2009 z dnia 22 czerwca 2009 roku.
40. W dniu 14 lipca 2009 roku otrzymaliśmy wezwanie z Urzędu Skarbowego w Szczecinku Nr UFr/82412/2009 z dnia 13.07.2009r. do zwrotu kwoty w wysokości 164.214,00 zł na konto Urzędu Skarbowego
w Szczecinku do dnia 05.08.2009r. w związku ze złoŜonymi korektami deklaracji PCC-3 przez spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bornem Sulinowie i koniecznością dokonania zwrotu
podatku dla spółki zapłaconego w 2007 i 2008 roku. W dniu 16 lipca 2009 roku wystosowano do Urzędu
Skarbowego pismo odmowne, poniewaŜ zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z poźn. zm.) organ
podatkowy potrąca z bieŜących wpływów naleŜnych gminie kwoty przekazanego jej podatku od czynności
cywilnoprawnych, wypłacone podatnikom z tytułu zwrotu nadpłaty lub tytułem zwrotu podatku.
W przypadku, gdy w okresie 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zwrotu
nadpłaty lub zwrotu podatku, nie nastąpiło potrącenie całej kwoty wypłaconej podatnikowi, gmina będzie
zobowiązana do jednorazowego zwrotu nienaleŜnie otrzymanej kwoty organowi podatkowemu. Stąd teŜ
Gmina nie będzie otrzymywać dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przez najbliŜsze
2 lata.
41. W dniu 6 lipca 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 czerwca 2009 roku.
42. W dniu 10 lipca 2009 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
sprawozdanie Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją
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zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami za okres od początku roku do końca II kwartału roku 2009.
43. W dniu 10 lipca 2009 roku przesłano 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 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał 2009 roku.
44. W dniu 20 lipca 2009 roku otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej pismo Nr DKOW-7-MS-337192/09 z 09.07.2009r. w sprawie naszych wniosków w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji
ogólnej na rok 2009 z 0,6 % rezerwy ustawowej z tytułu dofinansowania remontów bieŜących oraz z tytułu
dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty
Nauczyciela, a takŜe nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela
(wniosek FB z dnia 28.05.2009r.). Wnioski zostały rozpatrzone negatywnie, poniewaŜ nie spełniają
wymogów określonych w „Kryteriach podziału 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok
2009”. W Kryteriach tych, przyjęto zasadę, Ŝe dofinansowanie z 0,6 % rezerwy – w odniesieniu do kryteriów
V-IX będzie przysługiwało tylko tym jednostkom samorządu terytorialnego, które w roku 2008 przeznaczyły
środki finansowe na subwencjonowane zadania oświatowe w wysokości nie niŜszej, niŜ przekazana w 2008
roku z budŜetu państwa dla danej JST kwota części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji celowych na
zadania bieŜące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Gmina Borne
Sulinowo wykorzystała w 2008 roku na potrzeby szkół i placówek oświatowych (wydatki bieŜące w działach
801 i 854 z wyłączeniem rozdziałów 80103, 80104 i 80113) 99,1 % przekazanych środków i dotacji na
zadnia bieŜące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.
45. Na podstawie Zarządzenia Nr 58/2009 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 24 lipca 2009 roku dokonano
zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo polegających na przeniesieniu wydatków (+, -) w łącznej
wysokości 59.626,58 zł między rozdziałami i paragrafami, w tym m.in. na podstawie:
- pism Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG 3010-04/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku i Nr PG
3010-06/2009 z dnia 20 lipca 2009 roku,
- pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-06/08 z dnia 21 lipca 2009 roku.
46. W dniu 24 lipca 2009 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół
Zamiejscowy w Koszalinie kwartalne zbiorcze sprawozdania Rb-Z i Rb-N za drugi kwartał 2009 roku
instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej.
47. W dniu 24 lipca 2009 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół
Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania za okres od początku roku do końca II 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-33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej,
- Rb-34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budŜetowych i wydatków nimi
sfinansowanych,
- 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,
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- 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 zostały 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.
48. Na podstawie Zarządzenia Nr 59/2009 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 lipca 2009 roku podano do
publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za II kwartał
2009 roku.
49. W dniu 6 sierpnia 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 31 lipca 2009 roku.
50. Na podstawie Zarządzenia Nr 62/2009 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 17 sierpnia 2009 roku
przedstawiono informację o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2009 roku.
Informację z załącznikami przedłoŜono Radzie Miejskiej w Bornem Sulinowie i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie celem zaopiniowania. W dniu 1 września
2009 roku otrzymano uchwałę Nr LXXVIII/183/Z/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o informacji
Burmistrza Miasta i Gminy Borne Sulinowo z przebiegu wykonania budŜetu w I półroczu 2009 roku.
Informację zaopiniowano pozytywnie.
51. Na podstawie Zarządzenia Nr 66/2009 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 28 sierpnia 2009 roku ustalono
wytyczne do projektu budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok. Zarządzenie przekazano Kierownikom
Referatów w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie, jednostkom budŜetowym, instytucją kultury
i przedszkolom na terenie Gminy Borne Sulinowo. Ponadto przesłano do radnych i sołtysów pisma
z informacją, iŜ do dnia 15 października 2009 roku będą przyjmowane wnioski dotyczące projektu budŜetu
na 2010 rok.
52. Na podstawie Zarządzenia Nr 67/2009 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 sierpnia 2009 roku
wprowadzono zmiany w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2009 rok na podstawie:
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.PW-3011-2/99/2009 z dnia
5 sierpnia 2009 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie bieŜącej działalności ośrodków pomocy społecznej,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.AZ-3011-2/101/2009 z dnia
10 sierpnia 2009 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 6.050,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym
wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.AZ-3011-2/106/2009 z dnia
11 sierpnia 2009 r. w sprawie dokonania zmian w planie dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna,
polegających na:
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- zmniejszeniu dotacji o łączną kwotę 137.990,00 zł, z tego w rozdziale 85213 p. 2010 – 7.990,00 zł
i w rozdziale 85214 p. 2010 – 130.000,00 zł,
- zwiększeniu dotacji o łączną kwotę 137.990,00 zł, z tego w rozdziale 85213 p. 2030 – 7.990,00 zł
i w rozdziale 85214 p. 2030 – 130.000,00 zł.
Zmiany w planie dotacji celowych związane są z wprowadzeniem ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej
w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.), zgodnie, z którą zadania: przyznawanie
i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stają się z dniem 1 sierpnia
2009 r. zadaniami własnymi gminy.
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie Nr 8/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej w wysokości 2.064,00 zł na sfinansowanie kosztów związanych
z przygotowaniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta w Bornym Sulinowie zarządzonych na dzień
20 września 2009 roku,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr Fb.1.AZ-3011-2/113/2009 z dnia 21
sierpnia 2009 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na
finansowanie zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych.
Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) w łącznej wysokości 329.434,19 zł, między rozdziałami
i paragrafami, w tym 225.600,00 zł przeniesienie między paragrafami dotacji dla stowarzyszeń zgodnie
z obowiązującą klasyfikacją budŜetową w tym zakresie oraz 6.190,00 zł na podstawie pisma Publicznego
Gimnazjum w Silnowie Nr PG-3010-08/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 roku.
53. W dniu 7 września 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 31 sierpnia 2009 roku.

PDATKI I OPŁATY LOKALNE
54. W miesiącu lipcu 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 czerwiec 2009 r.
55. W miesiącu lipcu 2009 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie
o udzielonej pomocy publicznej w II kwartale 2009 roku.
56. W miesiącu lipcu 2009r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie
z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009 roku.
57. W miesiącu lipcu 2009r. przesłano do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

za

pośrednictwem

Oddziału

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych w Szczecinie wniosek o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu
zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych za okres do 30 czerwca 2009 roku.
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58. W miesiącu czerwcu 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 II kwartał
2009 roku.
59. W miesiącu sierpniu i wrześniu 2009 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym
tj. za miesiąc lipiec i sierpień 2009 r.
60. W miesiącu sierpniu 2009 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie
o udzieleniu pomocy de minimis w rolnictwie w danym okresie sprawozdawczym tj. za miesiąc lipiec
2009 r.
61. W miesiącu wrześniu 2009 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie informację
o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie w danym okresie sprawozdawczym tj. za miesiąc sierpień
2009 r.
PROMOCJA I WSPÓŁPRACA
62. Udział w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym
a) kontynuacja projektów
 „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym w gminie Borne
Sulinowo” - Zakończono realizację projektu. Sporządzono i przesłano do WUP w Szczecinie końcowy
wniosek o płatność i sprawozdanie z realizacji projektu. W związku z pismem WUP, uzupełniono
i ponownie przesłano wniosek do akceptacji.
 „Uczeń na wsi-pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące
gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” - Zweryfikowano dowody księgowe rozliczające
dofinansowanie nauki 54 niepełnosprawnych uczniów z gminy Borne Sulinowo. Wystąpiono do sądu
celem uzyskania sądowego nakazu zapłaty wobec beneficjenta, który nie przedstawił dokumentów
rozliczających kwotę 549,00 zł. Na podstawie nakazu sądowego odzyskano kwotę główną wraz
z odsetkami i kosztami postępowania sądowego. Sporządzono i przesłano dn. 30.07.2009r. do PFRON
O/Zachodniopomorski sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji programu. Pismem z dnia
10.09.2009 r. PFRON O/Zachodniopomorski zaakceptował rozliczenie środków przyznanych gminie.
 Rozwój Infrastruktury Kultury „Zakup wyposaŜenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem
Sulinowie” - Dn. 11.08.2009r. MBP w Bornem Sulinowie podpisała umowę na realizację projektu.
Całkowita wartość projektu wynosi 40.990,00 zł, w tym: 30.000,00 zł dotacja z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, 10.990,00 zł wkład własny MBP w Bornem Sulinowie. Celem projektu jest
poszerzenie oferty kulturalnej, edukacyjnej i artystycznej MBP poprzez utworzenie Działu Dziecięcego,
Klubu Fotografii Cyfrowej, komputerowej sekcji seniorów, sali telekonferencyjnej, multimedialnego
archiwum Bornego Sulinowa, kina letniego i sali wystawowej dla Lokalnej Grupy Twórców oraz zakup
niezbędnego wyposaŜenia dla obecnie działających przy bibliotece zespołów, klubów i sekcji. Z wkładu
własnego zakupiono edukacyjne gry planszowe i programy komputerowe, aparat cyfrowy, skaner A3
oraz antyramy. W ramach projektu zakupiono min. sztalugi, 7 zestawów komputerowych, meble i
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regały do Działu Dziecięcego, projektor zewnętrzny, ekran, nagłośnienie. Trwają przygotowania do
organizacji cyklu imprez zwieńczających realizację projektu.

b) złoŜone wnioski o dotacje
 Infrastruktura bibliotek „Modernizacja budynku oraz zakup mebli i sprzętu do Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Bornem Sulinowie” - ZłoŜony dn. 29.05.2009r. (w imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bornem Sulinowie) w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek na realizację projektu
otrzymał dofinansowanie w kwocie 70.467,00 zł. Całkowity koszt projektu wynosi 93.956,00 zł, w tym
70.467,00 zł dotacja z MKiDN, 23.489 zł wkład własny MBP. W ramach projektu zaplanowano:
− w bibliotece głównej: modernizację 2 sal bibliotecznych (Działu Dziecięcego), toalety, wejścia głównego,
zakup mebli i sprzętu;
− w filii w Łubowie: modernizację 2 pomieszczeń biblioteki, 2 toalet (męskiej i damskiej) i zakup mebli;
− w filii w Silnowie: modernizację pomieszczenia biblioteki, toalety i zakup mebli;
− w filii w Radaczu: modernizację pomieszczenia biblioteki, toalety, wejścia głównego, zakup mebli i sprzętu.
W związku z otrzymaniem dofinansowania z MKiDN, programu „Rozwój Infrastruktury Kultury” na część
zaplanowanego w projekcie umeblowania, dn. 15.09.09 przesłano do MKiDN aktualizację wniosku na
realizację w/w zadania.
 Program Rozwoju Bibliotek

- ZłoŜony dn. 26.06.2009r. w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa

Informacyjnego wniosek MBP i Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie został rozpatrzony pozytywnie.
Udział w programie umoŜliwi m.in.:
− wyposaŜenie w sprzęt multimedialny i teleinformatyczny biblioteki głównej w Bornem Sulinowie i jej 3 filii
w Silnowie, Łubowie i Radaczu;
− przeszkolenie bibliotekarzy z zakresu prowadzenia placówek bibliotecznych w nowoczesny sposób,
organizowania ciekawych wydarzeń, zdobywania pozabudŜetowych funduszy na działalność oraz
promowania swojej placówki i gminy;
− nawiązanie współpracy z innymi bibliotekami, stałą wymianę informacji i doświadczeń.
MBP w Bornem Sulinowie uczestniczy w programie wspólnie z 3 Bibliotekami Partnerskimi: Ośrodkiem
Kultury i Turystyki - Biblioteką Publiczną w Barwicach, Gminną Biblioteką Publiczną w Domasławicach
(gmina Darłowo) i Biblioteką Publiczną Gminy i Miasta w Sianowie.
Dnia 31.08.09 podpisano i przesłano do Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego umowę na
realizację projektu. Dn. 02.09.09 dokonano wraz z informatykiem Urzędu i informatykiem MBP objazdu filii
bibliotek, rozpoznano moŜliwości podłączenia do Internetu lub adaptacji istniejącej sieci internetowej na
potrzeby projektu.

 PROW 2007-13 Odnowa Wsi „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez
stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych” - Wydział Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie dokonał kolejnej weryfikacji wniosku oraz wezwał do
złoŜenia wyjaśnień. Dn. 20.07.2009r. przesłano do instytucji pośredniczącej wyjaśnienia wraz z
załącznikami. Wg nieoficjalnych informacji, operacja została zatwierdzona do dofinansowania.
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Obecnie Wydział PROW Urzędu Marszałkowskiego rozpatruje odwołania wnioskodawców,
których wnioski zostały odrzucone. Procedura odwoławcza opóźnia przedstawienie Zarządowi
Woj. Zachodniopomorskiego listy operacji do dofinansowania celem jej zatwierdzenia.
Zatwierdzenie listy przez zarząd jest ostatnim etapem przed podpisaniem umowy dotacji. BudŜet
projektu wynosi 860.533,98 zł netto (1.050.150,76 zł brutto). Wartość wnioskowanego
dofinansowania – 500.000,00 zł. Rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie
prac przewidzianych w ramach projektu. Pierwsze prace planowane są późną jesienią br.
Zakończenie realizacji projektu, którego efektem będzie utworzenie stref sportowo-rekreacyjnych w
Radaczu, Jeleniu, Łubowie oraz Piławie, zaplanowane jest na sierpień 2010 roku.


PROW

2007-13

Odnowa

Wsi

„Remont

połączony

z

modernizacją

świetlic

wiejskich

w miejscowościach Liszkowo, Nobliny i Rakowo” - Wydział PROW Urzędu Marszałkowskiego Woj.

Zachodniopomorskiego w Szczecinie dokonał weryfikacji wniosku oraz wezwał do złoŜenia
wyjaśnień. Dn. 10.08.2009r. przesłano do instytucji pośredniczącej wyjaśnienia wraz z
załącznikami. Wg nieoficjalnych informacji operacja została zatwierdzona do dofinansowania.
Obecnie Wydział PROW Urzędu Marszałkowskiego rozpatruje odwołania wnioskodawców, których
wnioski zostały odrzucone. Procedura odwoławcza opóźnia przedstawienie Zarządowi Woj.
Zachodniopomorskiego listy operacji do dofinansowania celem jej zatwierdzenia. Zatwierdzenie
listy przez zarząd jest ostatnim etapem przed podpisaniem umowy dotacji. BudŜet projektu wynosi
906.886,38 zł netto(1.106.401,39 zł brutto).Wartość wnioskowanego dofinansowania–500.000,00 zł.
 PROW 2007-13 Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej „Rozwój systemu segregacji
odpadów komunalnych w Gminie Borne Sulinowo” - Dn. 30 czerwca br. złoŜono w Urzędzie
Marszałkowskim Woj. Zachodniopomorskiego w Szczecinie wniosek o dofinansowanie projektu. I etap
projektu polegać będzie na wybudowaniu 3 wiat – miejsc selektywnej zbiórki odpadów w Jeleniu, Silnowie
i Piławie oraz zakupie 93 szt. pojemników do zbiórki odpadów (zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym
przez PUK Sp. z o.o.). W chwili obecnej wniosek poddawany jest ocenie formalnej. BudŜet projektu wynosi
111.297,94zł netto (135.783,49 zł brutto). Wartość wnioskowanego dofinansowania – 83.400 zł.
 Program rządowy Radosna Szkoła „Urządzenie miejsc zabaw dla uczniów klas 1-3 w szkołach
podstawowych Gminy Borne Sulinowo” - Dn. 3 sierpnia br. złoŜono w Kuratorium Oświaty w Szczecinie
wniosek o dofinansowanie projektu. W projekcie zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych oraz
wyposaŜenia miejsc zabaw w szkołach. Wnioski określające zapotrzebowanie opracowali, we współpracy
z pracownikiem referatu, dyrektorzy szkół. Obecnie wniosek poddawany jest ocenie formalnej. BudŜet
projektu wynosi 30.000 zł brutto. Wartość wnioskowanego dofinansowania – 30.000 zł. Dofinansowanie
w wysokości 12.000 zł otrzymały dwie szkoły: ZS w Łubowie i SP w Jeleniu.
 Program wyrównywania róŜnic między regionami „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup
na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie autobusu z windą i 2 miejscami na
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wózki inwalidzkie do przewozu dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej” - Dn. 03.07.2009r. złoŜono
w Starostwie Powiatowym w Szczecinku wniosek o dofinansowanie kwotą 146.095,00 zł zakupu dla CKiR
w Bornem Sulinowie autobusu z windą i 2 miejscami na wózki inwalidzkie do przewozu dzieci
i młodzieŜy niepełnosprawnej z terenu gminy Borne Sulinowo.

63. Promocja
a) współpraca z mediami
−

Dn. 18.06, 16.07 i 14.08.2009 r. odbyło się spotkanie z dziennikarzem Głosu Koszalińskiego.
Przekazane informacje posłuŜyły do opracowania czerwcowego, lipcowego i sierpniowego dodatku do
GK „Regiony”.

−

W dniach 9-12 czerwca 2009r. kompletowano materiały oraz informacje do artykułu promującego Borne
Sulinowo. Artykuł pt. „Miasto Wehrmachtu i Armii Czerwonej” ukazał się w Tygodniku Angora nr
27/2009. Pracownik referatu był współautorem ww. artykułu.

b) materiały promocyjne - Zrealizowano zamówienie na 2.000 szt. Informatora Turystycznego „Miasto
i Gmina Borne Sulinowo”. W publikacji znajdują się informacje nt.: atrakcji turystycznych w mieście
i gminie Borne Sulinowo, szlaków turystycznych oraz bazy noclegowej, gastronomicznej, wypoŜyczalni
i innych usług turystycznych. Informator znajduje się w sprzedaŜy w CIT.
c) materiały graficzne
−

Wykonanie projektu graficznego tablicy informującej o dofinansowaniu inwestycji ze środków Unii

Europejskiej i programu ZPORR (obiekt kulturalno-oświatowy przy Al. Niepodległości 28).
−

Wykonanie projektu graficznego banera informującego o dofinansowaniu inwestycji ze środków

Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego (boisko „Orlik 2012”).
−

Wykonanie napisów do Izby Muzealnej przy Al. Niepodległości.

d) strona internetowa - Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego,
jednostek podległych oraz innych instytucji, aktualizowano urzędową stronę internetową.
e) inne - W dniach 20-24.07.2009r. przeprowadzono spis materiałów i eksponatów przekazanych Urzędowi
Miejskiemu w Bornem Sulinowie przez darczyńców na potrzeby tworzonej w obiekcie kulturalnooświatowym przy Al. Niepodległości 28 izby muzealnej. Materiały zostały przekazane.

64. Współpraca w ramach związków międzygminnych


„Lokalna Grupa Działania PARTNERSTWO DRAWY”
−

Dn. 10.08.2009r. zorganizowano, we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo Drawy”,
szkolenie dla potencjalnych beneficjentów programu LEADER. W spotkaniu udział wzięło 19 osób.
Uczestnicy spotkania uzyskali informacje nt. działalności LGD „Partnerstwo Drawy” oraz moŜliwości
finansowania własnych projektów w ramach wdraŜania lokalnej strategii rozwoju. Projekty mogą dotyczyć
szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich (inicjatyw społecznych, wydarzeń kulturalnych, rozwoju
przedsiębiorczości, zagospodarowania przestrzeni publicznej, uatrakcyjnienia miejscowości).
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−

Dn. 14.08.2009r. pracownik referatu wziął udział w spotkaniu informacyjnym dot. Programu Operacyjnego
„Ryby”. Na spotkaniu omówiono potencjalne moŜliwości stworzenia Lokalnej Grupy Rybackiej na bazie
LGD „Partnerstwo Drawy”. LGR będzie mogła pozyskać dotację (ok. 30 mln zł na lata 2010- 2013) na
rozwój obszaru swojej działalności. Środki będzie moŜna przeznaczyć m.in. na budowę infrastruktury
turystycznej nad jeziorami, rozwój przedsiębiorczości związanej z przetwórstwem ryb itp.

−

Dnia 16.09.09 - udział w walnym zebraniu członków LGD „Partnerstwo Drawy”, na którym omawiano
sprawy dot. naboru wniosków oraz sprawy bieŜące.

65. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
−

Zweryfikowano 13 sprawozdań częściowych rozliczających dotacje przyznane organizacjom pozarządowym
na realizację zadań w 2009r. W związku z nieprzedłoŜeniem sprawozdania finansowego i merytorycznego
z udzielonej dotacji, wystosowano wezwania do 2 organizacji: Ludowego Zespołu Sportowego
„Bricomarche” i Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Taekwondo”.

−

Poinformowano organizacje pozarządowe o moŜliwości przystąpienia do rządowego programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

−

W związku ze złoŜeniem przez Stowarzyszenie Miłośników Miejscowości Radacz wniosku o wsparcie
zadania publicznego PN. „Odlotowo, ale zdrowo”, dn. 28.08.09 został ogłoszony otwarty konkurs ofert
o wsparcie zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Kwota przeznaczona na realizację
zadania – 3500,- zł.

66. Sport
−

W związku z pismem Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Stanisława Gawłowskiego, dot. moŜliwości
przekazania w ramach programu „Sport dla wszystkich dzieci” 1 Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu
z terenu gminy Borne Sulinowo sprzętu sportowego o wartości 4.000,00

zł, sporządzono wniosek o

przydział sprzętu dla UKS „Juchowo”.
−

Dofinansowano kwotą 700,00 zł uczestnictwo 2 zawodników ULKS „Taekwondo” w Międzynarodowym
Turnieju Taekwondo British Open w Manchesterze.

67. Turystyka
a) wycieczki i spotkania promocyjne
−

Zorganizowano i oprowadzono 4 wycieczki po mieście i gminie Borne Sulinowo: pracowników
samorządowych biorących udział w szkoleniu nt. nowoczesnych technik promocji produktów turystycznych
w ośrodku „Marina”, studentów Wydziału Geografii UMK Toruń, niemieckiej delegacji biznesowej
przebywającej w firmie Kronospan w Szczecinku oraz studentów przebywających gościnnie w gminie
Czaplinek.

−

Dn. 09.06.2009r., w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, odbyło się spotkanie ze studentami
Wydziału Turystyki i Rekreacji UMK w Toruniu. Przedstawiono prezentację multimedialną poświęconą
historii i walorom przyrodniczo-krajobrazowym Bornego Sulinowa.

−

W dniach 11 i 25 czerwca br. pracownik referatu zorganizował spotkanie z dziećmi z klubu tygodnika
„Angorka” przebywającymi na kolonii w ośrodku „Marina” w Bornem Sulinowie. Celem spotkań była

16

promocja historii Bornego Sulinowa, walorów przyrodniczo – turystycznych oraz konkurs wiedzy o Bornem
Sulinowie z nagrodami tj. materiałami promocyjnymi Bornego Sulinowa.
b) zagospodarowanie turystyczne gminy - oznakowanie atrakcji turystycznych
−

Wystąpiono do Zachodniopomorskiej Kapituły Turystycznych Znaków Drogowych w Szczecinie
z wnioskiem o zaakceptowanie lokalizacji oraz wzoru znaku drogowego E-22b „Dawny garnizon
wojskowy” przy drodze krajowej nr 20, w miejscowościach Łubowo oraz Krągi.

−

Wykonano uzupełnienie oznakowania E-22b „Umocnienia Wału Pomorskiego” w okolicach Starowic.

−

Ustawiono tablicę informacyjną przy cmentarzu Ŝołnierzy Północnej Grupy Wojsk Federacji Rosyjskiej
i członków ich rodzin w Bornem Sulinowie. Na tablicy umieszczono plan cmentarza oraz informację
w 4 językach: polskim, rosyjskim, niemieckim i angielskim.

−

Ustawiono 2 tablice „Gminy Partnerskie” na wjeździe do Bornego Sulinowa od Szczecinka i Łubowa.

−

Przystąpiono do opracowania trasy spacerowej „Atrakcje Turystyczne Bornego Sulinowa”.
c)

szlaki rowerowe - Na podstawie dokumentacji „Inwentaryzacja gminnych szlaków rowerowych”

dokonano objazdu szlaków. Celem wizji w terenie było m.in. określenie własności gruntów, na których
zostaną zlokalizowane miejsca postoju. Efektem będzie przygotowanie zapytania ofertowego na wykonanie
projektu oznakowania (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) gminnych tras rowerowych.
d) CIT - Dn. 16 lipca 2009 r. przeprowadzono komisyjnie inwentaryzację w CIT.
e) opłata miejscowa - sporządzono 3 kolejne umowy na inkaso opłaty miejscowej zgodnie z ewidencją
obiektów noclegowych. Wykonano i przekazano Referatowi Finansów i BudŜetu zestawienie gestorów,
którzy podpisali umowy na inkaso.

68. Organizacja imprez
a) VI Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych Borne Sulinowo 2009
−

Opracowano projekt graficzny i wysłano 47 zaproszeń na Zlot.

−

Opracowano projekt graficzny oraz wydrukowano „Świadectwa Uczestnictwa” dla wybranych uczestników
Zlotu.

−

Opracowano projekt graficzny i wydrukowano identyfikatory dla przedstawicieli mediów.

−

Opracowano projekt graficzny i wydrukowano plany terenu zlotowego i trasy parady pojazdów militarnych
po terenie gminy.

−

Ustalono z mediami, które objęły Zlot patronatem medialnym, miejsce i termin odbioru banerów i ew.
materiałów promocyjnych.

−

Wykonano dokumentacje fotograficzną Zlotu.

−

Przesłano do MON sprawozdanie z realizacji Zlotu.
b) DoŜynki gminne Nobliny 2009 - Dn. 28.08.2009r. odbyło się spotkanie dyr. CKiR Pauliny UndrychMatkowskiej z Radą Sołecką Noblin. Na spotkaniu omówiono wstępny program i kosztorys doŜynek,
ustalono zakres i podział obowiązków. Wykonano dokumentację fotograficzną z imprezy.
d) Targi chleba i miodu
Wykonano dokumentację fotograficzną z imprezy i zamieszczono relację z jej przebiegu na urzędowej
stronie internetowej.
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69. Współpraca z zagranicą
a) X – lecie podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Gminami Borne Sulinowo i Ralsko - W dniach
10–14 czerwca br. delegacja pracowników Urzędu Miejskiego złoŜyła wizytę w partnerskiej gminie Ralsko
w Czechach. Wizyta odbyła się na specjalne zaproszenie strony czeskiej z okazji X – lecia podpisania
umowy partnerskiej pomiędzy gminami Borne Sulinowo i Ralsko.
b) Międzynarodowy Turniej Piłki NoŜnej „Holba Cup” w Czechach - W dniach 3–5 lipca br.
zorganizowano wyjazd 2 druŜyn z gminy Borne Sulinowo („Pionier 95’” i „Orzeł Łubowo”) na turniej piłki
noŜnej gmin partnerskich w Ralsku w Republice Czeskiej. Turniej odbył się 4 lipca 2009r. W imprezie
udział wzięło 16 druŜyn seniorów.
c) Wizyta Klubu SK Ralsko w gminie Borne Sulinowo
W dniach 20-23 sierpnia 2009r. zorganizowano (wspólnie z LKS „Orzeł” Łubowo) pobyt grupy sportowców
z czeskiej gminy partnerskiej Ralsko w Łubowie. Dn. 20.08.2009 r. zorganizowano spływ kajakowy po rzece
Piławie. Goście rozegrali takŜe mecz piłki noŜnej z druŜyną seniorów LKS „Orzeł” Łubowo oraz odwiedzili
VI Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie.

70. Oświata
a) stypendia szkolne - Sporządzono listę wypłat świadczeń stypendialnych. Na mocy wydanych decyzji,
w dniach 3 i 6 lipca br., wypłacono wnioskodawcom II transzę stypendium szkolnego za rok szkolny
2008/2009. Przez 30 dni od daty pobrania przez wnioskodawców świadczeń stypendialnych, rozliczano na
podstawie składanych rachunków i faktur przyznane stypendium. Do wnioskodawców, którzy nie
przedstawili wymaganej dokumentacji rozliczającej II transzę stypendium wystosowano wezwania.
Do 15 września przyjmowano wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2009/2010.
b) stypendia motywacyjne - Na podstawie list przedstawionych przez dyrektorów szkół, przekazano środki
finansowe na wypłatę stypendiów motywacyjnych za II semestr. Łącznie przekazano kwotę
w wys.15.104,00 zł. Sporządzono dyplomy gratulacyjne dla stypendystów.
c) zasiłki losowe - Wydano 4 decyzje o przyznaniu zasiłku losowego dla uczniów, których rodziny znajdują
się w trudnej sytuacji Ŝyciowej i finansowej.
d) wyprawka szkolna
Na podstawie list przedstawionych przez szkolne komisje w sprawie dofinansowania zakupu podręczników
szkolnych, na konta szkół przekazano łącznie 13.600,00 zł. Sporządzono i przesłano do Kuratorium Oświaty
w Szczecinie sprawozdanie z realizacji programu „Wyprawka szkolna”.
e) postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego - W miesiącu czerwcu złoŜono
2 wnioski o wszczęcie w/w postępowania. Powołano 2 komisje do przeprowadzenia egzaminów. W obu
przypadkach komisje wystawiły zdającym wysokie noty.
f) przedłuŜenie powierzenia stanowiska dyrektora - W dniu 31 lipca 2009 roku wystąpiono z wnioskiem
do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie powierzenia
stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleniu na kolejne pięć lat obecnemu dyrektorowi Pani Renacie
Komorowskiej bez konieczności przeprowadzania postępowania konkursowego.

71.

Działalność Komisji ds. PRPA.
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W okresie międzysesyjnym odbyły się 3 posiedzenia Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, na które wezwano 16 osób w celu przeprowadzenia rozmów motywujących do podjęcia
leczenia odwykowego, pozytywnie zaopiniowano 7 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaŜ napojów
alkoholowych, 6 osobom przyznano dofinansowanie w związku z udziałem w terapii podtrzymującej,
1 osobie przyznano zwrot kosztów dojazdów na zajęcia terapeutyczne na Dziennym Oddziale Terapii
UzaleŜnień od Alkoholu. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Starosty Powiatu Szczecineckiego
w

sprawie

dofinansowania

funkcjonowania

Izby

Obserwacyjnej

przy

Szpitalu

w

Szczecinku

i zaproponowała przeznaczenie na ten cel kwoty 6.000,00 zł Ponadto zlecono biegłym psychiatrom
przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu w stosunku do 3 osób.
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
72.

Wydano:

- sto czterdzieści trzy zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- trzydzieści trzy wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- dziewięć decyzji w sprawie podziałów nieruchomości,
- pięć postanowień w sprawie podziałów nieruchomości,
- dwie decyzje rozgraniczeniowe,
- trzy postanowienia rozgraniczeniowe,
- cztery zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu uŜytkowania z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
73. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Borne Sulinowo.
W dniu 28 maja 2009r. odbyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu mpzp dla Miasta Borne
Sulinowo. W konsultacjach wzięło udział 18 osób. Do dnia 17 czerwca 2009r. zainteresowani mogli składać
uwagi do projektu planu. Wpłynęły trzy uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi dotyczyły przede
wszystkim stref ochronnych ujęcia wody. Dwie uwagi zostały rozstrzygnięte pozytywnie. Jedna uwaga
negatywnie. Uwagi stanowią załącznik do uchwały w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo.
74. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obrębu
Juchowo, Kiełpino, Jelonek, Piława, Silnowo.
Wykonawca zmiany studium uwarunkowań dokonuje analizy planistycznej przekazanych pięćdziesięciu
wniosków dotyczących zmiany studium uwarunkowań. Po dokonanej analizie wykonawca przedstawi
burmistrzowi pierwszy projekt zmiany studium uwarunkowań. Po akceptacji burmistrza projekt zostanie
przekazany do trzydziestu instytucji uzgadniających.
75. 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
Regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Szczecinie zmianę 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.
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OCHRONA ŚRODOWISKA
76. Wydano:
- czternaście pozytywnych decyzji w sprawie wycinki drzew,
- jedną negatywną decyzję w sprawie wycinki drzew,
- trzy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
-

sześć decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia.

77. Prowadzonych jest pięć postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia.
78. Zakupiono kosze uliczne typu „kacper” w ilości 15 szt. Całkowity koszt zamówienia wyniósł 1.736,70 zł
brutto.
79.Podpisano z firmą WC SERWIS umowę najmu kabiny sanitarnej. Przedmiotowa kabina sanitarna ustawiona
została na okres letni na plaŜy gminnej zlokalizowanej w m. Piława.
80. W dniu 10 lipca br. odbyło się spotkanie z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Koło
w Bornem Sulinowie celem ustalenia sposobu realizacji przyjętego przez Radę Miejską w Bornem Sulinowie
programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo. Podczas spotkania
omówiono zadania, jakie miałyby strony w ramach programu oraz ustalono termin kolejnego spotkania,
podczas którego zostanie opracowany plan działania w ramach realizacji w/w programu na rok 2010.
81.

W

ramach

zadań

bieŜących

powierzonych

gminom

na

rok

2009

podpisany

został

aneks nr 2 stanowiący załącznik do porozumienia zawartego w dniu 28 lutego 2007r. pomiędzy Wojewodą
Zachodniopomorskim, a Gminą Borne Sulinowo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania
grobów i cmentarzy wojennych.
82. Naliczono i wniesiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego opłatę za
korzystanie ze środowiska za I półrocze 2009r. w wysokości 4.083zł.
83. W ramach edukacji ekologicznej na terenie gminy przeprowadzona zostanie akcja pt. „Sprzątanie świata
2009”. Uczestniczyć w niej będą trzy szkoły z terenu Gminy Borne Sulinowo oraz jedno przedszkole. Gmina
zapewnia wyposaŜenie uczestników akcji w worki i rękawiczki.

INWESTYCJE

84. Gmina przystąpiła do realizacji 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.
85. 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
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poprzemysłowych i powojskowych. Realizacja zadania kosztowała 2.220.257,81 zł, a kwota dofinansowania
wynosi 1.287.898,15 zł . Wykonane niezbędne 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. W ramach zadania wyposaŜono budynek w niezbędne meble oraz sprzęt multimedialny.
86. 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.
87. 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”.
88. Przeprowadzono remont jezdni ulicy Polnej w Łubowie na odcinku 0,5 km. Wykonano potrójne
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami. Wartość robót to 53’680,00zł.
89. Wykonano remont ulicy Brzozowej i odcinek ul. Polnej w Łubowie w zakresie profilowania
i zagęszczania nawierzchni. Wartość robót 12200,00zł.
90. Trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy na zadanie: Remont drogi w miejscowości Dąbie
(z nawierzchnią bitumiczną ), oraz remont drogi z m. Dąbie do m. Okole w zakresie profilowania,
uzupełnienia i zagęszczenia nawierzchni.
91. Zakończono budowę parkingu przy ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie w rejonie apteki i ośrodka
zdrowia.
92. Zakończono remont połączony z przebudową pomieszczeń w Zespole Szkół w Łubowie na potrzeby
przedszkola.
93. Trwają roboty budowlane związane z remontem biblioteki w Bornem Sulinowie jak równieŜ remontem jej
filii w m. Łubowo, Silnowo i Radacz.

BEZROBOCIE

94. W miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy 6 umów o organizację robót
publicznych, w ramach których zatrudnionych zostało 17 osób, 1 umowę o organizację staŜu, w ramach
której na staŜ przyjęto 2 osoby.
95. W miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu 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.

96. Ewidencja ludności - statystyka na dzień 17.09.2009 r.
a) Liczba mieszkańców miasta Borne Sulinowo:
- stałych 4399
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- czasowych 396
b) Liczba mieszkańców Gminy Borne Sulinowo
- stałych 5053
- czasowych 174

c) W okresie międzysesyjnym zameldowano na
- Pobyt stały

92 osoby

- Pobyt czasowy

89 osób

- Pobyt czasowy cudzoziemców 22
- Przemeldowania
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d) Wymeldowania
- Z pobytu stałego

56 osób

- Z pobytu czasowego

12 osób

e) Ponadto:
- Zameldowano

33 noworodki

- Odnotowano

27 zgonów

- Odnotowano

60 małŜeństw

f) Prowadzone są 3 postępowania administracyjne o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego na wniosek
właściciela oraz dwa postępowania administracyjne o zameldowanie.

97. Z zakresu zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych - wydano:
a) 19 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych dla sklepów /Nobliny, Silnowo, Borne Sulinowo, Jeleń/
b) 14 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych na gastronomię /Borne Sulinowo,Przyjezierze,Silnowo/
c) 8 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych - na jednorazowe imprezy organizowane na terenie gminy

SPRAWY ORGANIZACYJNE

98. W dniu 15 lipca 2009 roku podpisano porozumienie pomiędzy Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty,
a Gminą Borne Sulinowo w sprawie trybu przekazywania w 2009 roku środków Funduszu Pracy
z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
pracowników oraz ich rozliczania.
99. W dniu 31 lipca 2009 roku złoŜono wniosek do Kuratorium Oświaty o przyznanie środków Funduszu Pracy
na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników za okres od 1.06.2009r.
do 31.07.2009r. na kwotę 2 400,00 złotych.
100. Przygotowano dane prognostyczne na rok 2010 – umoŜliwiające zaplanowanie odpowiednich środków na
realizację zadania kształcenia młodocianych pracowników. W prognozie ujęto 11 młodocianych
pracowników, którzy ukończą naukę zawodu w 2010 roku, a kwota dofinansowania na ten cel wyniesie
66262,06 zł oraz 6 młodocianych pracowników ,którzy ukończą przyuczenie do wykonywania określonej
pracy, a kwota na ten cel wyniesie 15 220,08 złotych. W dniu 6 sierpnia prognoza została przekazana
do Kuratorium celem zabezpieczenia środków dla gminy na rok 2010.
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101. W dniu 17 sierpnia br. ogłoszono nabór na wakujące stanowisko urzędnicze referenta ds. infrastruktury
technicznej w Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.
102. W związku z podpisaniem umowy współpracy z Pomorską Akademią Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o.
w Szczecinie na realizację projektu „Nowa wiedza, nowa jakość” opracowano Plan Szkoleniowy Urzędu na
rok 2010.

103. Gmina Borne Sulinowo otrzymała od Fundacji „Trzeźwy Umysł” Stowarzyszenie Producentów
i Dziennikarzy Radiowych podziękowanie za aktywny udział w ogólnopolskiej kampanii

„Zachowaj

Trzeźwy Umysł” oraz za wkład w tworzenie nowoczesnej profilaktyki.
104. Sporządzono i wysłano w dniu 13 sierpnia br. do Zachodniopomorskiego Centrum Organizacji i Promocji
Zdrowia w Szczecinie sprawozdanie z realizacji celów i zadań Narodowego Programu Zdrowia w roku 2008.
105. Zgodnie z Ordynacją wyborczą do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz kalendarzem
wyborczym stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 316/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia
7 lipca 2009r. oraz Zarządzenia Nr 322/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 lipca 2009r.
podjęto szereg działań mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w okręgach wyborczych Nr 1 i 6. W okręgu wyborczym Nr 1
zarejestrowano 1 kandydata, którym jest Pani Krystyna Soćko, w okręgu wyborczym Nr 6 zarejestrowano
równieŜ jednego kandydata, którym jest Pan Zbigniew Adamczyk. W związku z tym, Ŝe w okręgach
zarejestrowano po jednym kandydacie mandaty radnych zostaną obsadzone bez głosowania.
106. W dniu 4 sierpnia br. na okres jednego roku podpisano umowę o świadczenie usług pocztowych z firmą
ANGARIA Sp. z o.o.
107. Przyjęto opłatę skarbową na kwotę 6.550,00 zł.
108. Zarejestrowano 3596 pism wpływających do Urzędu.
109. Wysłano 2215 przesyłek poleconych i 506 listów zwykłych.
110. W ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi na tablicy Urzędu wywieszono
74 obwieszczenia, a na terenie gminy rozplakatowano 255 obwieszczeń.
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