Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Bornego Sulinowa
w okresie międzysesyjnym
Ostatnia sesja, na której przedstawiana była informacja z działalności Burmistrza Bornego Sulinowa
odbyła się w dniu 30 marca 2010 r.
SPOTKANIA
W okresie międzysesyjnym odbyły się spotkania Burmistrza Bornego Sulinowa:
30 marca 2011r. - z mieszkańcami sołectwa Piława – wybór sołtysa i Rady Sołeckiej
Powiatowa Rada Zatrudnienia – Starostwo Powiatowe Szczecinek
udział w Study Tour Dziennikarzy
udział w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, wybory Prezesa i Zarządu OSP Borne
Sulinowo
04 kwietnia 2011r. - z mieszkańcami sołectwa Liszkowo – wybór Rady Sołeckiej
05 kwietnia 2011r. - z mieszkańcami sołectwa Ciemino - wybór Rady Sołeckiej
z właścicielami firmy BIO-PRODUKTY – aneks do umowy dzierżawy
z Prezesem PUK Sp. z o.o. – w sprawie mieszkaniowego zasobu gminy Borne Sulinowo
06 kwietnia 2011r. – z mieszkańcami sołectwa Kiełpino – wybór Rady Sołeckiej
07 kwietnia 2011r. – z mieszkańcami sołectwa Krągi – wybór Rady Sołeckiej
11 kwietnia 2011r. - z mieszkańcami sołectwa Rakowo - wybór Rady Sołeckiej
12 kwietnia 2011r. - z mieszkańcami sołectwa Kucharowo – wybór sołtysa i Rady Sołeckiej
13 kwietnia 2011 r. - z mieszkańcami sołectwa Komorze – wybór sołtysa i Rady Sołeckiej
Z Dyrektorem SP Borne Sulinowo – organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2011/12
Z Dyrektorem MBP w Bornem Sulinowie – w sprawie programu „Rozwoju Bibliotek”
Z przedstawicielami Zarządu Wspólnoty przy Al. Niepodległości 46 – w sprawie zagospodarowania
terenów zielonych
Rada Społeczna ZOZ
UROCZYSTOŚCI I IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE:
Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego
WYWIADY W MEDIACH
TV Gawex
Telewizja TVP Szczecin
UDZIAŁ W KONFERENCJACH :

Wojska Radzieckie w Polsce (1944 – 1993)
Konwent Wójtów,
w Kołobrzegu

Burmistrzów

i

Prezydentów

Województwa

Zachodniopomorskiego

W sprawach skarg i wniosków - w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Bornego Sulinowa oraz Zastępca
Burmistrza przyjmowali 23 interesantów.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWO

1. Zawarto akty notarialne:
−

zbycia przez Gminę Borne Sulinowo udziału do 1/2 części w nieruchomości gruntowej, położonej
w miejscowości Łubowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 32/1 o pow. 0,22 ha,

−

dot. wyodrębnienia w budynku nr 7 w miejscowości Śmiadowo samodzielnego lokalu nr 2
z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne tj. świetlica wiejska,

−

nieodpłatnego ustanawia na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo, położonej
w miejscowości Borne Sulinowo, oznaczonej w ew. gruntów i budynków działką Nr 1/221 o pow.
0,1504 ha z urządzoną KW KO1I/00018907/9 służebności gruntowej przejazdu i przechodu na rzecz
każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę Nr 1/156 o pow. 0,3313 ha,

2. Wysłano zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ustalenia wzrostu wartości
nieruchomości na skutek dokonanego podziału:
− dot. nieruchomości położonej w miejscowości Silnowo, oznaczonej działką nr 171/7,
− dot. nieruchomości położonej w miejscowości Liszkowo, oznaczonej działką nr 173/3,
− dot. nieruchomości położonej w miejscowości Rakowo, oznaczonej działką nr 144,
− dot. nieruchomości położonej w miejscowości Silnowo, oznaczonej działką nr 136/8,
− dot. nieruchomości położonej w miejscowości Silnowo, oznaczonej działką nr 52/3,
− dot. nieruchomości położonej w miejscowości Silnowo, oznaczonej działką nr 88/1,
− dot. nieruchomości położonej w miejscowości Nobliny, oznaczonej działką nr 91,
− dot. nieruchomości położonej w miejscowości Silnowo, oznaczonej działką nr 37,
− dot. nieruchomości położonej w miejscowości Piława, oznaczonej działką nr 161/3,
− dot. nieruchomości położonej w miejscowości Strzeszyn, oznaczonej w działką nr 812/11,
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− dot. nieruchomości położonej w m-ci Borne Sulinowo, oznaczonej działką nr 62/27 i nr 62/32.
3.

Wydano decyzje adiacenckie z tyt. wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału dla

następujących nieruchomości położonych w miejscowości: Liszkowo - oznaczonej działką nr 173/3, Rakowo oznaczonej działką nr 144, Silnowo - oznaczonej działką nr 88/1, nr 52/3, nr 171/1, nr 136/8, Piława oznaczonej działką nr 161/3, Nobliny - oznaczonej działką nr 91.
4. Udzielono odpowiedzi dla PW i K Sp. z o.o. w Szczecinku dot. użyczenia nieruchomości stanowiących
własności Gminy Borne Sulinowo na cele prowadzonej przez spółkę działalności dot. m.in. działki nr 48/4,
położonej w Silnowie, działki nr 144/2 położonej w Silnowie, działki nr 4/14 położonej w Kłosówku.
5. Przesłano do Wojewody Zachodniopomorskiego sprawozdanie dot. mienia gminy Borne Sulinowo.
6. Wystosowano do zarządcy zasobu mieszkaniowego PUK Sp. z o.o. pismo o wyrażeniu zgody na podjęcie
czynności mających na celu eksmisję najemcy z lokalu komunalnego w Krągach nr 55.
7. Wystąpiono do nabywcy lokalu komunalnego o zwrot udzielonej mu bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu,
udziału w gruncie oraz częściach wspólnych budynku.
8. Sporządzono zestawienie wniosków złożonych przez osoby ubiegające się o przydział lokalu komunalnego
bądź socjalnego (ilość wniosków - 258).
9. Sporządzono i przesłano do Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Woj. Zachodniopomorskiego informację
dot. przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego oraz informację o stanie mienia komunalnego.
10. Wezwano właściciela działki nr 7/141 o pow. 0,0019 ha, położonej w m-ci Borne Sulinowo, zabudowanej
garażem, o złożenie wyjaśnień dot. zabudowy działki oraz ujawnienia garażu na mapach geodezyjnych.
11. Wystąpiono z zaproszeniem do złożenia ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie
usług polegających na publikacji ogłoszeń i komunikatów w prasie. Zawarto umowę z najkorzystniejszym
dla gminy oferentem tj. Agencją Prasową „Kontakt” z siedzibą w Łodzi.
12. Udzielono Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie odpowiedzi
w kwestii ustalenia pomieszczeń, które są użytkowane przez SP ZOZ.
13. Wystosowano do Dyrektora SP ZOZ w Bornem Sulinowie pismo określające prawną formę władania
użytkowanym przez ZOZ majątkiem oraz ustalono przybliżony termin zawarcia umowy.
14. Udzielono Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach wyjaśnień nt. przebiegu granic nieruchomości,
położonych w Bornem Sulinowie, obręb Borne 07, będących w użytkowaniu wieczystym w/w.
15. Poinformowano Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o wyznaczeniu osoby, która z ramienia
Gminy Borne Sulinowo będzie dokonywać uzgodnień w zakresie realizacji art. 227 ust. 2 ustawy z dnia
27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
16. Udzielono Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Uniemino w likwidacji odpowiedzi dot. przekazania na rzecz
Gminy Borne Sulinowo nieruchomości zabudowanej położonej w Unieminie

oznaczonej Nr 73/2

w zamian za umorzenie zobowiązań finansowych.
17.Zrezygnowano z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w m-ci Dąbrowica, gmina
Borne Sulinowo, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 12/82 o pow. 0,0936 ha wpisanej w KW
nr KO1I/00030780/2, za cenę 40.000,00 zł.
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18. Rozliczono za miesiąc luty i marzec 2011r. fundusze remontowe za lokale komunalne, należące do
Wspólnot Mieszkaniowych.
19. Zlecono uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie wyceny:
−

nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Krągi, oznaczonej działką nr 98/2,

−

nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Kiełpino, oznaczonej działką nr 195/3,

−

nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Jeleń, oznaczonej działką nr 118/43
oraz określenie wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału geodezyjnego:

−

nieruchomości położonej w miejscowości Piława, oznaczonej działką nr 114,

−

nieruchomości położonej w miejscowości Juchowo, oznaczonej działką nr 91,

−

nieruchomości położonej w miejscowości Kiełpino, oznaczonej działką nr 114,

−

nieruchomości położonej w miejscowości Borne Sulinowo, oznaczonej działką nr 21/1,

−

nieruchomości położonej w miejscowości Rakowo, oznaczonej działką nr 230/1,

−

nieruchomości położonej w miejscowości Jeziorna, oznaczonej działką nr 55.

20. Zlecono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku sporządzenie wypisu z ewidencji gruntów
i budynków dla działki oznaczonej Nr 8/1 o pow. 0,3988 ha, położonej w miejscowości Śmiadowo.
21. Podano do publicznej wiadomości poprzez: ogłoszenie w prasie lokalnej, umieszczenie na stronie
internetowej, w BIP-e, na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie, tablicy ogłoszeń w referacie GN oraz wysłano
do sołtysów i wnioskodawców informację w formie wykazów o nieruchomościach przeznaczonych do
sprzedaży m.in.:
− nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/205, położona
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05,
− nieruchomość lokalowa nr 9, położona w miejscowości Borne Sulinowo przy Al. Niepodległości 3C
na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 4/6,
− nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/394, położona
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05,
− nieruchomość lokalowa nr 2, położona w miejscowości Łubowo przy ul. Strzeleckiej 3 na działce
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 274,
− nieruchomość lokalowa nr 7, położona w miejscowości Borne Sulinowo przy Al. Niepodległości 30
na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 53/2,
− nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/391, położona
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05,
− nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/392, położona
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05,
− nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/393, położona
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05,
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− nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 1/208, położona
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07,
− nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 1/210, położona
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07,
− nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 1/211, położona
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07,
− nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 1/212, położona
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07,
− nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 1/213, położona
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07,
− nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 1/214, położona
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07,
− nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 1/215, położona
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07,
− nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 1/218, położona
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07.
22. Podano do publicznej wiadomości poprzez: ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej,
w BIP-e oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o przetargach na zbycie nieruchomości, które
mają się odbyć:
− w dniach 21, 22 i 23 marca 2011 r. (łącznie dziewięć przetargów),
− w dniu 24 marca 2011 r. (łącznie cztery przetargi),
− w dniu 28 kwietnia 2011 r. (jeden przetarg),
− w dniach 12 i 13 maja 2011 r. (łącznie dziewięć przetargów),
− w dniu 19 maja 2011 r. (łącznie cztery przetargi),
23. Sporządzono protokoły po II-gich przetargach zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie
nieruchomości m.in.:
− nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków działką nr 1/215,
− nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków działką nr 37/122,
− nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 04, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/26,
− nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 04, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/27,
− nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/389,
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− nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków działką nr 37/117,
− nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków działką nr 37/118,
− nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków działką nr 53/13.
24. Sporządzono protokoły po II-gich przetargach zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie
następujących nieruchomości gruntowych położonych: w miejscowości Silnowo - działka nr 11/19 i nr 11/20,
w m-ci Borne Sulinowo - działka nr 1/208, nr 1/210, nr 1/211, nr 1/212, nr 1/213, nr 1/214 i nr 1/218.
25. Rozliczono podatek VAT z tyt. zbycia mienia gminy za miesiące luty i marzec br.
26. Sporządzono dla GUS sprawozdanie „M-03 o kosztach utrzymania zasobów lokalowych oraz stawkach
opłat w budynkach z lokalami mieszkalnymi za rok 2010”.
27.Sporządzono protokół uzgodnień do zatarcia aktu notarialnego zbycia lokalu mieszkalnego nr 2,
położonego przy ul. Strzeleckiej 3 w miejscowości Łubowo.
28.Sporządzono protokół uzgodnień do zatarcia aktu notarialnego zbycia lokalu mieszkalnego nr 9,
położonego przy Al. Niepodległości 3C w miejscowości Borne Sulinowo.
29. Udzielono najemcy pisemnej odpowiedzi w sprawie możliwości i warunków wykupu zajmowanego przez
niego lokalu, położonego w miejscowości Borne Sulinowo przy Al. Niepodległości 30A/2.
30. Udzielono Nadleśnictwu Borne Sulinowo pisemnej informacji w kwestii określenia średniej ceny metra
kwadratowego stosowanej przez Gminę Borne Sulinowo przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
31. Udzielono wnioskodawcy odpowiedzi w sprawie nabycia 400 m2 z nieruchomości niezabudowanej,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 8/67 o pow. 1,1572 ha, położonej w Bornem
Sulinowie.
32. Udzielono wnioskodawcy odpowiedzi w sprawie nabycia części nieruchomości oznaczonej działką Nr 68
o pow. 0,0600 ha, położonej w miejscowości Komorze gmina Borne Sulinowo.
33. Udzielono najemcom lokali komunalnych, położonych w budynku przy ul. Zakątnej 2 w Łubowie
wyjaśnień nt. korzystania z nieruchomości gruntowej przyległej do budynku mieszkalnego.
34. Udzielono odpowiedzi osobie zainteresowanej pozyskaniem złomu z działek stanowiących własność
Gminy Borne Sulinowo.
35. Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Szczecinku z wnioskiem o wydanie Zaświadczenia
o samodzielności lokalu mieszkalnego położonego w Bornem Sulinowie przy Al. Niepodległości 3C/9.
36. Zawarto umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne Sulinowo m.in.:
−

budynek byłej wartowni o powierzchni użytkowej 25,80 m2 wraz z gruntem o pow. 97 m2, położony na
działce nr 39/3 przy ul. Kruczkowskiego w miejscowości Borne Sulinowo. Okres dzierżawy 3 lata.

−

budynek

użyteczności

publicznej

o

powierzchni

użytkowej

519

m2

wraz

z

gruntem

o pow. 1225 m2, położony na działce oznaczonej nr 3/36, przy ul. Szpitalnej 1 w miejscowości Borne
Sulinowo. Okres dzierżawy 5 lat.
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− nieruchomość gruntową o pow. 0,0217 ha, oznaczoną działką nr 1/171, położoną przy ul. Lipowej
w miejscowości Borne Sulinowo. Okres dzierżawy 3 lata.
37. Sporządzono umowy użyczenia na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne Sulinowo m.in.:
− część tj. 0,2875 ha z nieruchomości gruntowej, oznaczonej działką nr 38/2 o pow. 0,2900 ha, położonej
w miejscowości Ciemino. Okres użyczenia 3 lata.
− część tj. 1 m2 z nieruchomości oznaczonej działką

nr 237/3 o pow. 0,2186 ha, położonej przy

ul. Kościuszki w miejscowości Łubowo. Okres użyczenia 3 lata.
− nieruchomość oznaczoną działką nr 4/14 o pow. 0,0280 ha, położoną w miejscowości Kłosówko, obręb
Juchowo. Okres użyczenia 20 lat.
− część tj. 14,90 m2 z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 48/4
o pow. 0,1700 ha, położonej w miejscowości Silnowo. Okres użyczenia 20 lat.
− część tj. 25 m2 z nieruchomości oznaczonej działką nr 144/2 o pow. 0,2360 ha położonej
w miejscowości Silnowo. Okres użyczenia 20 lat.
38. Rozwiązano umowę najmu GN.72243-32-38/2010 lokalu użytkowego z 7 października 2010 r. na lokal
użytkowy o powierzchni 45,70 m2 z zapleczem o powierzchni 20,30 m2, znajdujący się
w budynku przy ul. Kościuszki 52, na działce oznaczonej nr 300/4 w miejscowości Łubowo.
39. Wystawiono oferty nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu m.in.:
− wydzielone nieruchomości o powierzchniach 0,0400 ha, przeznaczone pod ogródki działkowe nr
1,2,3,6,7,8,9,26,32,39,72,80,81 oraz o pow. 0,0200 ha ogródek działkowy nr 22, położone na działkach
oznaczonych numerem 147/1 i 148/1 w miejscowości Krągi. Okres dzierżawy 7 lat, stawka podana
w wykazie: 0,12 zł. za 1 m2 rocznie;
− Lokal użytkowy nr 1 o pow. 98,99 m2 położony na parterze budynku po byłej szkole podstawowej wraz
z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 52,30 m2 i o pow. 6,86 m2 na działce oznaczonej numerem 1/2
w miejscowości Kiełpino. Okres najmu 1 rok, stawka z tytułu najmu podana w wykazie: za lokal użytkowy
0,52 zł. za 1 m2 + 23 % VAT, za piwnice 1,05 zł. za 1 m2 + 23 % VAT, za pomieszczenie przynależne 1,55 zł.
za 1 m2 + 23 % VAT miesięcznie + podatek od nieruchomości;
− nieruchomość gruntową o pow. 0,0215 ha oznaczoną działką nr 22/69 położoną w miejscowości
Dąbrowica. Okres dzierżawy 3 lata, stawka z tytułu dzierżawy podana w wykazie: 210,00 zł. + 23 % VAT
rocznie + podatek od nieruchomości,
− część tj. 24 m2 z nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 1/203, położonej przy ul. Lipowej
w miejscowości Borne Sulinowo. Okres dzierżawy 3 lata, stawka z tytułu dzierżawy podana w wykazie:
1,55 zł. za 1 m2 + 23 % VAT miesięcznie + podatek od nieruchomości;
− część tj. 24 m2 z nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 1/203, położonej przy ul. Lipowej
w miejscowości Borne Sulinowo. Okres dzierżawy 3 lata, stawka z tytułu dzierżawy podana w wykazie:
1,55 zł. za 1 m2 + 23 % VAT miesięcznie + podatek od nieruchomości.
40. Sporządzono aneksy do umów, w tym:
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− do umowy najmu z dnia 25.08.2003 r. na lokal użytkowy nr 6 o powierzchni 53,30 m2 wraz z przynależną
piwnicą o powierzchni 6,40 m2, położony przy ul. Kościuszki w budynku nr 26, na działce oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków numerem 244 w miejscowości Łubowo.
− do umowy dzierżawy nr GN.72243.6.7.2011 z dnia 15.03.2011 r. na część budynku użyteczności
publicznej wraz z gruntem, posadowionego na działce oznaczonej numerem 3/36 przy ul. Szpitalnej
w miejscowości Borne Sulinowo.
41. Wyrażono zgodę na udostępnienie części tj. 100 m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej
w działką nr 72 w miejscowości Borne Sulinowo w okresie od 22.06.2011 r. do 15.07.2011 r.
42. Nadano numer porządkowy dla nieruchomości oznaczonej działką nr 286, położonej w miejscowości
Kiełpino – otrzymała numer porządkowy – 100.
43. Wydano zaświadczenie o posiadanym numerze porządkowym dla nieruchomości oznaczonej
w ew. gruntów i budynków numerem 283/2, położonej przy ul. Kościuszki w miejscowości Łubowo.
44. Podano do publicznej wiadomości na okres 30 dni informację, o przyznaniu lokalu

komunalnego

położonego przy Al. Niepodległości 4F/14 w Bornem Sulinowie.
45. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku 38 informacji, w sprawie realizacji roszczeń z tyt.
pozostawionego mienia poza granicami państwa polskiego poprzez nabycie prawa własności lub
użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.
46. Wydano dla rolników zaświadczenia o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego oraz użytków
rolnych w ilości – 21 szt.
47. Poświadczono oświadczenie w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym 2 - szt.
48. Wysłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku 15 szt. wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie
drzew/krzewów z działek będących własnością gminy.
49. Przeprowadzono 4 lustracje w terenie odnośnie wycinki drzew/krzewów w wyniku której
sporządzono protokoły niezbędne do wydania decyzji.
50. Podpisano umowę sprzedaży/przekazania drewna 10 szt.
51. Wydano 30 decyzji w sprawie usunięcia drzew.
52. Wezwano 14 osób do uzupełnienia braków formalnych występujących we wnioskach o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.
53. Wysłano o Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Złocieńcu projekt decyzji na usunięcie drzew
rosnących w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych.
54. Wyłożono do publicznego wglądu projekt Uproszczonego Plan Urządzenia Lasu nie będącego własnością
Skarbu Państwa dla działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 3/24 położonej w obrębie
Liszkowo, gmina Borne Sulinowo.
55. Udzielono rolnikowi odpowiedzi na pismo dotyczące odszkodowania za poniesione szkody wyrządzone
przez zwierzynę leśną w uprawach rolnych.
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56. Udzielono Komornikowi Sądowemu w Warszawie odpowiedzi na temat stanu majątkowego osoby
fizycznej.
57. Wysłano do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat
producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2010.
58. Wysłano do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe
z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2010.
59. Przyjęto do rozpatrzenia 50 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2011r.
60. Wydano 35 szt. decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2011.
61. Wezwano 10 rolników do wyjaśnienia błędów formalnych zawartych we wniosku o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2011r.
62. Wysłano do pobliskich gabinetów weterynarii zapytanie ofertowe w sprawie „ Świadczenia usług
z zakresu zabiegów i opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi z terenu miasta i gminy Borne
Sulinowo”.
63. Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary za nielegalną wycinkę drzew
przeprowadzoną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 40/5 obręb Borne 07.
64. Zorganizowano wybory do Izb Rolniczych.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE
65. W miesiącu kwietniu 2011 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie informację
o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym
tj. za miesiąc marzec 2011 r.
66. W miesiącu kwietniu 2011 r. przesłano do podatników upomnienia dotyczące zaległości podatkowych
w podatku od środków transportowych, rolnym i od nieruchomości.
REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU

67. Na podstawie Zarządzenia Nr 29/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 marca 2011 roku
dokonano przeniesienia (+, -) wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 27.117,95 zł,
w tym na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr
MGOPS 3014-GK/3/2011 z dnia 21 marca 2011 roku przeniesiono kwotę w wysokości 22.325,30 zł.
68. W dniu 6 kwietnia 2011 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
informację dotyczącą wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadań finansowanych
w całości bądź częściowo z budżetu państwa w ramach dotacji celowych na realizację zadań bieżących
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z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jak również dofinansowanie
zadań własnych. Informację sporządzono za miesiąc marzec 2011 roku.
69. W dniu 7 kwietnia 2011 roku przesłano do Ministerstwa Finansów Departamentu Polityki Regionalnej
i Rolnictwa w Warszawie Rb-WSa roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez
jednostki samorządu terytorialnego w roku 2010.
70. W dniu 11 kwietnia 2011 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie 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 I kwartału roku 2011.
71. W dniu 14 kwietnia 2011 roku zostaną przesłane do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie, Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Szczecinie i Urzędu Statystycznego
w Szczecinie Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami za I kwartał roku 2011.
72. W terminie do dnia 22 kwietnia 2011 roku zostaną przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie następujące sprawozdania budżetowe za okres od
początku roku do dnia 31 marca roku 2011:
− miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego – Rb-27S,
− miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego – Rb-28S,
− kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego – Rb-NDS,
− kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – Rb-Z,
− kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N,
− kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania
przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych – Rb-ZN.
Sprawozdania Rb-NDS, Rb-27S, Rb-N, Rb-28S i Rb-Z zostaną wysłane do wiadomości Kredytodawców tj.
do Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile, Pomorskiego Banku Spółdzielczego Oddział w
Bornem Sulinowie, Banku Ochrony Środowiska Oddział w Koszalinie i Spółdzielczej Grupy Bankowej
Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. w Koszalinie.
73. W terminie do 22 kwietnia 2011 roku zostanie przesłane do Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie, Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie i Głównego
Urzędu Statystycznego w Szczecinie Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz
należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań
zleconych za I kwartał 2011 roku.
74. W terminie do 28 kwietnia 2011 roku zostaną przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie zbiorcze sprawozdania w zakresie jednostek
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posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek w stosunku, do których organem
założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego za I kwartał 2011 roku,
w tym:
− kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Rb-Z,
− kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N.
75.

Wykonanie uchwały Nr V/54/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 9 lutego 2011 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie
operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Rozwój systemu
segregacji odpadów komunalnych w Gminie Borne Sulinowo” - w dniu 30 marca 2011 roku wpłynęło
do Urzędu pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie Nr
K-ZZ-0022/82/EW/11 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przesłania uchwały Składu Orzekającego
RIO w Szczecinie Nr XXXI/134/Z/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii
o możliwości zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Borne Sulinowo oraz uchwałę Składu Orzekającego RIO
w Szczecinie Nr XXXI/134/Z/2011 z dnia 25 marca 2011 roku przesłano w dniu 4 kwietnia 2011 roku do
Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile
W dniu 8 kwietnia 2011 roku przesłano do BGK Oddział w Pile wniosek o wyrażenie zgody na
uruchomienie pierwszej płatności w miesiącu kwietniu.
REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY

76. Udział w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym - realizacja projektów

PROW 2007-13 Małe projekty „Wzrost atrakcyjności ofert turystycznej obszaru LGD Partnerstwo Drawy
poprzez budowę Miejskiej ścieżki turystyczno-spacerowej w Bornem Sulinowie”
Dn. 31.03.2011r. w wydziale PROW Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego podpisano
umowę na dofinansowanie zadania. Kwota refundacji wynosi 12.000,00 zł.

77. Promocja
a) współpraca z mediami
Dn. 8 kwietnia br. odbyło się spotkanie z dziennikarzem Głosu Koszalińskiego. Przekazane informacje ukazały
się w kwietniowym dodatku do GK „Regiony”.
b) strona internetowa
Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek podległych oraz
innych instytucji, aktualizowano urzędową stronę internetową www.bornesulinowo.pl.
c) materiały graficzne
− opracowanie i druk dyplomów dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega
Pożarom”,
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− opracowanie i druk dyplomów dla uczestników konkursu plastycznego “Powódź, pożar, dniem czy
nocą - straż przychodzi ci z pomocą”,
− wykonanie identyfikatorów dla dziennikarzy uczestniczących w STUDY TOUR,
− konferencja naukowa „Wojska Radzieckie w Polsce 1944-1993” (opracowanie graficzne logo
konferencji, opracowanie i druk plakatów, opracowanie i druk identyfikatorów, wykonanie
prezentacji „Trudne początki – Borne Sulinowo narodziny miasta z poradzieckiego garnizonu”),
− opracowanie graficzne i druk wzoru plakatu informującego o meczach piłki nożnej drużyny Klubu
Sportowego PIONIER ’95 Borne Sulinowo,
− wykonanie prezentacji „Walory turystyczne” i druk elementów scenografii stoiska gminy Borne
Sulinowo na Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach.
d) inne
W dn. 7 kwietnia br. kierownik Referatu PW uczestniczył w Gali VII edycji konkursu „Mocarz Gospodarczy
Powiatu Szczecineckiego”. Trzy statuetki "Mocarz 2010" trafiły do rąk mieszkańców gminy Borne Sulinowo:
1) w kategorii „Najlepszy Produkt Roku” - specjalność kuchni Trattorii „Crispiano” - Agnieszki Szewczyk,
2) w kategorii „Pozagospodarcze Wydarzenie, Osobowość Roku” - VII Międzynarodowy Zlot Pojazdów
Militarnych "Gąsienice i Podkowy",
3) w kategorii „Rolnicze Przedsięwzięcie Roku” - budowa kompleksu obór Spółki Rolniczej Juchowo.

78. Zagospodarowanie sportowo-turystyczne jez. Pile
Dn. 18.03.2011r. kierownik i pracownik Referatu PW wzięli udział w szkoleniu „Organizacja i nadzór nad
kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli w świetle nowych przepisów prawa”
zorganizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinku.

79. Współpraca z innymi instytucjami
− Dn. 02.03.2011r. podpisano z Pomorskim Muzeum Wojskowym w Bydgoszczy umowę depozytową na
ekspozycję dobra kultury – armaty polowej, dywizyjnej „ZIS-3”, rok produkcji 1945.
− Dn. 28.03.2011r. podpisano z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz
Muzeum w Stargardzie Szczecińskim aneks nr 2 do umowy na przygotowanie i wydanie drukiem
pracy zbiorowej „Jeńcy wojenni na Pomorzu Zachodnim (1939-1945)”.

80. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Sporządzono 2 umowy o udzielenie przez Gminę Borne Sulinowo dotacji na realizację zadań publicznych
w 2011 r. Dotacji udzielono (zgodnie z Uchwałą Nr XV/152/2007 z dnia 6 grudnia 2007r. Rady Miejskiej
w Bornem Sulinowie w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Borne
Sulinowo podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia
zysków):
− Stowarzyszeniu na Rzecz Lotnictwa Turystyczno – Sportowego - 8.000,00 zł;
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− Okręgowemu Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu w Koszalinie - 3.000,00 zł.
− Rozliczono dotację w kwocie 2.000,00 zł udzieloną Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Łubowo na realizację
zadania „Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych”.
− Na wniosek organizacji, sporządzono aneksy do umowy dotacji dla Stowarzyszenia Aikido „Matsunai”
i Klubu Sportowego „Pionier 95”.

81. Sport
− Grupie osób, które wyszły z inicjatywą założenia klubu sportowego w dyscyplinie sportu jiu jitsu
brazylijskiego, udzielono informacji i pomocy w sporządzeniu dokumentów, w tym

statutu,

niezbędnych do zarejestrowania się w Ewidencji Klubów Sportowych Starostwa Powiatu
Szczecineckiego.
− Na stronie internetowej Urzędu zamieszczono informacje nt. imprez sportowych organizowanych
przez nauczyli wychowania fizycznego w szkołach z terenu gminy Borne Sulinowo.
− Do klubów sportowych wystosowano pismo z prośbą o przesłanie informacji do kalendarza imprez
sportowych organizowanych w 2011 r.
− W związku z obligatoryjnym obowiązkiem powołania na nową kadencję Rady Sportu, opracowano
zarządzenie i regulamin działania Rady. Odrębnym zarządzeniem wybrano skład Rady Sportu.
− Zgodnie z uchwałą w sprawie przyznawania stypendiów sportowych, sportowcom z klubów
sportowych z terenu gminy Borne Sulinowo wypłacono stypendia sportowe w łącznej wysokości
5.000,00 zł.
− Opracowano i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu informację nt.: uhonorowania przez
Ministra Sportu i Turystyki dyplomem uznania borneńskiego aikidoki – Pana Ryszarda Leśniewicza
oraz sukcesu zawodnika ULKS Taekwondo, Rafała Szypulskiego, w Otwartych Mistrzostwach Niemiec.

82. Turystyka

Targi Turystyczne
W dniach 1-3.04.2011 r. Lokalna Organizacja Turystyczna, wspierana organizacyjnie przez Urząd Miejski
w Bornem Sulinowie, wzięła udział w XVI Targach Turystyki i Wypoczynku „Lato 2011” w Warszawie. Stoisko
Bornego Sulinowa zajęło II miejsce w konkursie „Najlepsza oferta ekspozycyjna polskiego regionu” i cieszyło
się dużym zainteresowaniem odwiedzających.
Study Tour
W dniach 31.03-03.04.2011 r. Urząd Miejski, wspólnie z gestorami branży turystycznej, zorganizował Study
Tour dla dziennikarzy i podróżników Stowarzyszenia Globtroter – Polska. Celem przedsięwzięcia była
promocja walorów turystyczno-krajobrazowych Bornego Sulinowa oraz prezentacja lokalnych produktów,
oferty turystycznej i bazy noclegowej miasta i gminy Borne Sulinowo. W Study Tour udział wzięło 24
dziennikarzy m.in. z:
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− Czasopism:Gazeta Wyborcza, Turystyka, Wiadomości Turystyczne, Obieżyświat, VIP, Solidna Firma,
Przewodnik Krajoznawczy, Świat Elit, Murator, Tele Tydzień, Przegląd, Warsaw Voice, Awangarda,
Fakty, Poradnik Rolniczy;
− Telewizji: TVP, TV Polonia, TV Łódź;
− serwisów internetowych: Wirtualna Polska, www.globtroter.info, www.my21.pl, www.kurier365.pl;
83. Organizacja wydarzeń
Konferencja „Wojska radzieckie w Polsce 1944-1993”
W dniach 8-9 kwietnia br. kierownik i pracownik Referatu PW uczestniczyli w konferencji. Udzielono pomocy
technicznej w zakresie obsługi sprzętu multimedialnego i organizacji wydarzenia, wykonano dokumentację
fotograficzną i zamieszczono relację z przebiegu sympozjum na urzędowej stronie internetowej.
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
84. Wydano:
− trzydzieści dwa zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
− pięć wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
− trzy decyzje w sprawie podziałów nieruchomości,
− trzy postanowienia podziałowe,
− jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
− jedną decyzję rozgraniczeniową,
− siedem decyzji o warunkach zabudowy,
− jedenaście postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – w toku,
− postępowanie w sprawie zmiany lokalizacji pomnika przyrody w Bornem Sulinowie.

85. Informacja o prowadzonych pracach w zakresie planowania przestrzennego
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo w
obrębach Piława, Silnowo, Kiełpino, Juchowo, Jelonek.
−

Uwagi dotyczące studium zostały przekazane do architekta. Procedura została zakończona. Planowany

termin przekazania studium do uchwalenia – maj 2011r.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kiełpino.
−

W dniu 1 marca 2011r. Gmina otrzymała projekt mpzp dla obrębu Kiełpino. Projekt został

przeanalizowany. Z uwagi na brak dokumentów planistycznych – ekofizjografii i prognozy oddziaływania na
środowisko prace zostały wstrzymane. Po uzupełnieniu dokumentacji przez wykonawcę, projekt zostanie
przekazany pod obrady komisji urbanistyczno - architektonicznej.
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Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla terenów o
symbolach 3 MN, 64 Ut,MN, 65 Ut, 91 U, Ut, MW, 116 Kg, 156 MN,U, 168 MW,MN,U, 188 MW,MN,U, 196
US, 200 MN, Ut, 204 MW,U, 207 MW,MN,U położonych w miejscowości Borne Sulinowo
−

W dniu 1 kwietnia 2011r. otrzymaliśmy pierwszy projekt zmiany planu. Po szczegółowej analizie

przedstawionego dokumentu zwróciliśmy się pismem do wykonawcy w dniu 4 kwietnia 2011r.
o poprawienie istotnych błędów przedstawionych poniżej:

Analiza projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 1.04.2011r.
−

W dniu 7 kwietnia otrzymaliśmy poprawiony projekt planu od wykonawcy. Projekt został
przeanalizowany. Z uwagi na kolejne błędy, dokument został odesłany. W dniu 8 kwietnia wykonawca
naniósł wszystkie poprawki. Po dostarczeniu przez wykonawcę ekofizjografii i prognozy oddziaływania
na środowisko projekt zostanie przedstawiony na posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej.

INWESTYCJE

86. Przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia pn.
Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref
sportowo – rekreacyjnych w miejscowościach Liszkowo i Silnowo. Rozstrzygnięto i wyłoniono
wykonawcę zadania.
87. Wyłoniono wykonawcę zadania termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Łubowie przy ul.
Zakątnej 10 zlokalizowanych na dz. nr 240/10 obręb Łubowo.
88. Przygotowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
w zakresie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „System gospodarki odpadami i budowa zakładu
termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego”.
89. Przygotowano projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Borne Sulinowo
w okresie od 22 maja 2011r. do 21 maja 2012r.
90. Dokonano aktualizacji wykazu zwartych umów na wywóz nieczystości komunalnych z poszczególnych
miejscowości na terenie gminy.
91. Przygotowano i podpisano umowę na wynajem kabin sanitarnych na sezon letni ustawianych w Bornem
Sulinowie przy ul. Zielonej.
92. Udzielono odpowiedzi Prezesowi UOKiK w Gdańsku w sprawie zaprzestania stosowania praktyk
monopolistycznych na rynku odpadów komunalnych.
93. Przygotowano zapytanie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Termomodernizacja
Zespołu Szkół w Łubowie. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę.
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94. Otrzymano dofinansowanie na zadanie wymiana krzyży oraz wykonanie ogrodzenia na cmentarzach
jeńców wojennych w Kłominie. Dofinansowanie w kwocie 60000,00 zł z ORPWiM w Warszawie dotyczy
cmentarza oficerskiego.
95. Uzgodniono zakres prac CKiR Borne Sulinowo w ramach zadania utrzymanie cmentarzy wojennych na
terenie Gminy Borne Sulinowo.
96. Przygotowano dokumentację w ramach zadania –„Koncepcja techniczno-ekonomiczna dla rozpoznania
możliwości alternatywnego zasilenia sieci wodociągowej w związku z zanieczyszczeniem źródła wody
w Bornem Sulinowie” – I etap.
97. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę z wykonawcą
na usunięcie wyrobów zawierających azbest z posesji przy ul. Zielonej 4 w m. Łubowo.
98. Trwają prace porządkowe w zakresie usuwania gruzu z terenów działek gminnych na terenie Bornego
Sulinowa przeznaczonych do sprzedaży jak również z terenów zielonych. Roboty wykonuje firma
nieodpłatnie w zamian za pozyskany gruz.
99. W ramach zarządzania drogami gminnymi:
a)

Wydano:
− 3 decyzje lokalizacyjne;
− 1 uzgodnienie zjazdu indywidualnego;
− 1 decyzję na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektu handlowego;
− 3 decyzje na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym;
− 3 decyzje na zajęcie pasa drogowego na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym;

b)

Wszczęto:
− 5 postępowań administracyjnych związanych z nielegalnym zajmowaniem pasa drogowego pod
reklamy;
− 1 postępowanie w sprawie nielegalnego zajmowania pasa drogowego pod tzw. „Ogródek piwny”;

c)

Sporządzono:
− 4 umowy udostępnienia nieruchomości na cele budowlane.

100. Wyłoniono dostawcę na zakup wraz z dostawą skrzydeł drzwiowych wewnętrznych do budynku
socjalnego przy ul. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie. – Firma: Hurtownia Materiałów Budowlanych
„BUDUS”, ul. Al. Niepodległości 33, 78-449 Borne Sulinowo.
101. Zakupiono terakotę do lokali na remont budynku socjalnego przy ul. Słowackiego 9 w m. Borne
Sulinowo, Firma: Hurtownia Budowlana „TEREDO”, ul. Wodociągowa 6B, 78-400 Szczecinek.
102. Podpisano umowę na wykonanie remontu dróg asfaltowych pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni
bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo” – Firma „SALDROG” Sp. z o.o. ul.
Usługowa 11, 73-110 Stargard Szczeciński.
103. Trwają prace budowlano – remontowe w klatce B budynku socjalnego przy ul. Słowackiego 9 w m.
Bornem Sulinowie – wykonywane Gminną grupą remontową.
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104. Uruchomiono procedurę zamówień publicznych na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie wymiany
stolarki okiennej w lokalu komunalnym przy ul. Al. Niepodległości 4F/14 w m. Borne Sulinowo.
Zadanie wykonano i rozliczono.
105. Trwa remont największych uszkodzeń dróg gminnych asfaltowych – prace wykonywane Gminną
grupą remontową.

REFERAT ORGANIZACYJNY
106. Wydano 1

pozytywną decyzję na zwrot dofinansowana poniesionych kosztów kształcenia

młodocianych pracowników przez pracodawców. Złożono wnioski do Kuratorium Oświaty
o przyznanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników na ogólną kwotę 142 868,35 złotych.
107. W dniu 24 marca 2011r. Komisja Konkursowa przeprowadziła II etap naboru na stanowisko referenta
ds. budownictwa ogólnego w Referacie Inwestycji. W wyniku przeprowadzonego konkursu na
powyższe stanowisko zatrudniona została Pani Iwona Mostowska zam. w Szczecinku.
108. W dniu 1 kwietnia 2011r. podpisano umowę na konserwację sytemu alarmowego budynku Urzędu
Miejskiego w Bornem Sulinowie z Przedsiębiorstwem Usługowym

Media – Sat Krzysztof Lisowiec z

siedzibą w Czaplinku. Umowa została podpisana na okres 3 lat.
109. W dniu 8 kwietnia br. sporządzono sprawozdanie Z-03 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za I kwartał
2011r. na potrzeby GUS.
110. Uzyskano zgodę Archiwum Państwowego w Koszalinie na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
znajdującej się w archiwum zakładowym. W wyniku otrzymanej zgody zniszczono 16,50 mb.
dokumentów kat. B wytworzonych po roku 1991 oraz 0,50 mb. dokumentów wytworzonych przed
rokiem 1990.
111. W

miesiącu

kwietniu

br.

podpisano

porozumienie

z

Powiatowym

Urzędem

Pracy

w Szczecinku dotyczące organizacji prac społecznie użytecznych. W ramach tego porozumienia
Powiatowy Urząd Pracy skierował 25 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie
Gminy Borne Sulinowo.
112. W

miesiącu

kwietniu

br.

podpisano

z

Powiatowym

Urzędem

Pracy

w

Szczecinku

1 umowę o organizację robót publicznych, w ramach której zatrudnione zostały 4 osoby.
113. W

miesiącu

kwietniu

br.

podpisano

z

Powiatowym

Urzędem

Pracy

w

Szczecinku

1 umowę o organizację stażu, w ramach której staż odbywa w tutejszym Urzędzie 1 osoba.
114. W miesiącu marcu br. prawnik udzielający porad prawnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Borne
Sulinowo udzielił następującej pomocy prawnej: przyjął ogółem 23 osoby i udzielił 32 porad.
115. Trwają prace wdrożeniowe

projektu pl.ID polska ID karta. Projekt zakłada wprowadzenie

elektronicznego dowodu tożsamości z funkcją uwierzytelnienia w systemach IT jednostek sektora
publicznego. Elektroniczny dokument tożsamości będzie zawierał nie tylko bezpłatny podpis
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elektroniczny, ale spełni też funkcję klucza, umożliwiając dostęp do rejestrów państwowych
dotyczących obywatela.
116. W miesiącu kwietniu dokonano parametryzacji systemu e-Kancelaria.
117. W miesiącu kwietniu informatyk uczestniczył w wideokonferencji na temat systemu SAGED (system
ewidencji działalności gospodarczej). Projekt ten realizowany jest przez Ministerstwo Gospodarki.
118. Przyjęto opłatę skarbową na kwotę około 781,00 zł.
119. Zarejestrowano 750 pism wpływających do Urzędu.
120. Wysłano 1074 przesyłki polecone, 135 listów zwykłych oraz około 50 sztuk plakatów.
121. W ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi na tablicy Urzędu wywieszono 18
obwieszczeń oraz plakaty okolicznościowe.
122. W ramach współpracy z Urzędem Skarbowym w miesiącu kwietniu w tutejszym Urzędzie wydawane
są druki PIT.

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

123.

Działalność Komisji ds. PRPA.

-

W

15

osób

okresie

międzysesyjnym

w

zmotywowania

celu

odbyły
do

się

podjęcia

2

posiedzenia

leczenia

Komisji,

odwykowego.

na

które

Stawiło

się

wezwano
8

osób,

z których 4 osoby podjęły decyzję o dobrowolnym zgłoszeniu się na terapię w systemie stacjonarnym
lecznictwa odwykowego, 4 osobom uzależnionym zakupiono bilet miesięczny z przeznaczeniem na dojazd
na zajęcia terapeutyczne w systemie dziennym, 1 osobę skierowano na badania okresowe i terapię
podtrzymującą. Ustalono terminy przyjęcia na oddział psychiatryczny w celu przeprowadzenia detoksykacji
6 osób.
-

Wszczęto 5 postępowań o zobowiązanie do leczenia odwykowego na wnioski złożone przez rodzinę

osoby uzależnionej oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. W związku
z powyższym skierowano pisma do Komisariatu Policji oraz sporządzono umowy na przeprowadzenie
wywiadów środowiskowych. Ponadto skierowano do biegłych – psychologa i psychiatry 3 teczki akt spraw
w celu przebadania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia osób od alkoholu.
-

Współpracowano ze służbami i instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem alkoholizmowi,

narkomanii oraz przemocy w rodzinie, takimi jak: Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Bornem Sulinowie, Komisariatem Policji w Bornem Sulinowie, Strażą Miejską w Bornem Sulinowie,
Ośrodkiem Zdrowia w Bornem Sulinowie, Punktem Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Bornem Sulinowie,
Punktem Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Bornem Sulinowie,
Stowarzyszeniem Trzeźwościowym

Klub Abstynenta „Pierwszy Krok”, Powiatowym

Centrum Pomocy

Rodzinie w Szczecinku, Zespołem Kuratorskim przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku, Prokuraturą Rejonową
w Szczecinku, Poradnią Terapii Uzależnień przy NZOZ „ Patronka” w Szczecinku, Wojewódzkim Ośrodkiem
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Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Oddziałem Lecznictwa Odwykowego w
Piecewie, Oddziałem psychiatrycznym przy szpitalu w Człuchowie i Złotowie, Niepublicznym Zakładem
Opieki Zdrowotnej „ Salus” w Szczecinku i Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.
124. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Zarządzeniem nr 31/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 8 kwietnia 2011r. powołano

Zespół

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zapewnia Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bornem Sulinowie. Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ustalono na dzień
6 maja 2011r. o godz. 10.00.
125. Zatrudnienie skazanych
Gmina Borne Sulinowo na podstawie porozumienia z Sądem Rejonowym w Szczecinku

prowadzi

nieodpłatnie dozorowane prace na cele społeczne, do których kierowane są osoby posiadające wyrok –
zamianę kary pozbawienia wolności na odpracowanie godzin na cele społeczne. Tą formą resocjalizacji
objęto w miesiącu marcu 6 osób z 10 zgłoszonych. Osoby te kierowane są głównie do prac porządkowych
w miejscu ich zamieszkania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010r.
w sprawie podmiotów, w których jest odbywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
wyznaczono następujące jednostki: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie, ul.
Kruczkowskiego 5, Szkoły na terenie miasta i Gminy Borne Sulinowo, jednostki pomocnicze – sołectwa,
Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 21, Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie ul. Orła Białego 5, Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,
ul. Szpitalna 5, Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Kruczkowskiego 5,
Biblioteka Miejska w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 1, Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Państwowej
Straży Pożarnej w Bornem Sulinowie, ul. Kolejowa 16, Nadleśnictwo w Bornem Sulinowie, Al.
Niepodległości 32, Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6.

126. USC

W

związku

ze

zmianami

ustawy

o

dowodach

osobistych,

ustawy

o

ewidencji

ludności

i ustawy o aktach stanu cywilnego w gminie wdrażana jest aplikacja „ Zintegrowanego Modułu Obsługi
Końcowego Użytkownika” - ZMOKU. Program ten ma na celu uproszczenie procedury administracyjnej
poprzez automatyczne pobieranie danych dotyczących obywatela i dokonywanie w nich natychmiastowych
zmian. W związku z powyższym pracownik USC rozpoczął wprowadzenia do systemu komputerowego
wszystkich aktów stanu cywilnego ( urodzeń, małżeństw, zgonów ) z lat 1945-2011.
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OŚWIATA
127. Sporządzono umowę na dowóz posiłków do Gimnazjum w Silnowie.
128. Opracowano projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( w tym zestawienia ilościowe
uczniów dowożonych do szkół w poszczególnych obwodach na rok szkolny 2011/2012) niezbędny do
przeprowadzenia przetargu na dowóz uczniów.
129. Komisja do rozpatrzenia wniosków o przyznanie dopłat do czesnego w ramach dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli rozpatrzyła wnioski złożone o dofinansowanie. Z dofinansowania
skorzystało 3 nauczycieli . Łączna kwota dofinansowania wyniosła 2.500,00 zł.
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