Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Gminy Borne Sulinowo
w okresie międzysesyjnym

Ostatnia sesja, na której przedstawiana była informacja z działalności Burmistrza Gminy
Borne Sulinowo odbyła się 02 lipca 2008 roku.

SPOTKANIA
1. 26 czerwca br. - spotkanie z przedstawicielami firmy VIVA TRANSPORT. Omówienie spraw
związanych z rozpoczynaną działalnością gospodarczą.
2. 30 czerwca br. :
- Zastępca Burmistrza uczestniczył w zebraniu wiejskim w

miejscowości Juchowo,

-

Państwowego

Spotkanie

z

Geodetą

Wojewódzkim

oraz

przedstawicielem

Instytutu

Geologicznego ze Szczecina dotyczące planowanych odwiertów w Bornem Sulinowie.
3. 03 lipca br. - spotkanie z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej WRZOS.
4. 10 lipca br.- zebranie wiejskie w Noblinach. ( bieŜące sprawy sołectwa ).
5. 14 lipca br. - Konwent Wójtów Burmistrzów i Prezydentów Województwa
Zachodniopomorskiego. Spotkanie odbyło się w Szczecinie na Zamku KsiąŜąt Pomorskich.
6. 16 lipca br. - spotkanie z ew. inwestorem

- realizacja w Bornem Sulinowie projektu

„ Miasteczko Wikingów”.
7. 16 lipca br. - spotkanie z architektem - przedstawicielem Firmy INTEGRA – plan przestrzenny .
8. 16 lipca br. - spotkanie z przedstawicielką Urzędu Marszałkowskiego - propozycja
opracowania albumu informacyjnego powiatów i gmin woj. zachodniopomorskiego.
9. 18 lipca br. :
- spotkanie z przedstawicielami Fundacji Imienia Stanisława Karłowskiego dot. zamierzeń i planów
Fundacji, w tym utworzenie oddziału przedszkolnego,
- spotkanie się z organizatorem Zawodów Modeli Pływających,

które co roku odbywają się

w Bornem Sulinowie .
10. 19 lipca br.
- Dni Noblin
- obchody 60-lecia Klubu Orzeł
11. 22 lipca br. - spotkanie z Radą Sołecką Śmiadowa, wspólny wyjazd do Śmiadowa, omówienie
bieŜących spraw sołectwa oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie wytyczania
działek nad jeziorem( plaŜa) przez Starostwo Powiatowe .
12. 25 lipca br. - udział w uroczystych obchodach Święta Policji w Szczecinku.
13. 26 lipca br. - Zastępca Burmistrza uczestniczył na zaproszenie PZW w Zawodach Wędkarskich
na rzece Piławce.

14. 30 lipca br.

- spotkanie z mieszkańcami miejscowości Ciemino,

w świetlicy wiejskiej

w Jeleniu.
15. 31 lipca br. - wyjazd z Zastępcą Burmistrza do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie . ZłoŜone zostały wnioski o dotację na ścieŜkę edukacyjną
i pojemniki do segregacji.
16. 04

sierpnia

br.

-

Powiatowa

Rada

Zatrudnienia

w

Starostwie

Powiatowym

w Szczecinku. Omówienie aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie szczecineckim.
17. 05 sierpnia br. - spotkanie z mieszkańcami miejscowości Dąbie (bieŜące sprawy sołectwa).
18. 07 sierpnia br. - spotkanie z Zachodniopomorskim Komendantem StraŜy PoŜarnej –
organizacja Mistrzostw StraŜaków Płetwonurków.
19. 07 sierpnia br. - podsumowanie Międzynarodowego Pleneru artystycznego „Artyści integrują
miejscowe środowisko”.
20. 08 sierpnia br. - miałam zaszczyt gościć Honorowego Obywatela naszego miasta Pana Prof.
Henryka Goika.
21. 12 sierpnia br. - spotkanie z Prezesem PKS w Szczecinku, dotyczące realizacji dowozu dzieci
do szkół na terenie Gminy.
22. 14 sierpnia br. - uroczyste otwarcie

V Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych

w Bornem Sulinowie.
23. 29 sierpnia br. - Zastępca Burmistrza uczestniczył w Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół
w Bornem Sulinowie.
24.

01 września br. - Zastępca Burmistrza – uczestniczył w uroczystym rozpoczęciu Roku
Szkolnego w ZS w Bornem Sulinowie.

25.

04 września br. - spotkanie z Sołtysami, omówienie przygotowanego regulaminu organizacji
doŜynek oraz spraw organizacyjnych związanych z tegorocznymi DoŜynkami Gminnymi

w

Jeleniu.
26.

05 września br. - otwarcie Euroregionalnych Mistrzostw Polski StraŜaków Płetwonurków oraz
udział w konferencji z okazji 15-lecia funkcjonowania Ośrodka SP w Bornem Sulinowie.

27.

06 września br.
- uroczyste zakończenie Euroregionalnych Mistrzostw Polski StraŜaków Płetwonurków,
- Piknik Wrzosowy.

28.

10 września br.– spotkanie z gestorami branŜy turystycznej dot. organizacji wyjazdu na XVI
Międzynarodowe Targi Turystyczne TT WARSAW Tour&Ravel.

29.

11 września br. – spotkanie z członkami Rady Sołectwa Śmiadowo dot. wytyczenia działek
nad jeziorem Śmiadowo.

30.

12 września br. - spotkanie z przedstawicielami Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z
Karlina w sprawie energetyki świetlnej.

31.

13 września br. – DoŜynki Gminne w Jeleniu.
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32.

15 września br. :

– Zastępca Burmistrza spotkał się z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej Zachęta.
Spotkanie dotyczyło bieŜących inwestycji spółdzielni oraz modernizacji ulicy Krótkiej,
– spotkałam się z prezenterami telewizji TVN 24 z okazji 15- lecia nadania praw miejskich miastu
Borne Sulinowo.
33. 16 września br.:
– Zastępca Burmistrza spotkał się z przedstawicielami firmy VIVA TRANSPORT,
– Zastępca Burmistrza spotkał się z Panią Krystyną Jastrzębską - nową właścicielką
Piekarni SEZAM z Bornego Sulinowa.
34. 17 września br. – Spotkanie z P. Dyrektor CKiR oraz przedstawicielami Klubu
Orzeł Łubowo.
35. 18 września br. – Spotkanie z Dyrektorami Szkół prowadzonych przez gminę
Borne Sulinowo .
36. 20 września br.:
– Międzynarodowe Zawody Modeli Pływających,
- V ogólnopolskie zawody „Poligon Wędkarski Borne Sulinowo 2008”.
37. 22 września – Zastępca Burmistrza spotkał się z Panem Józefem Wisłockim – kierownikiem
budowy oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego ze Szczecinka celem omówienia
spraw dotyczących budowy budynku przy ul. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie.
38. W sprawie skarg i wniosków przyjęłam 151 interesantów.

GOSPODARKA KOMUNALNA

39. Podano do publicznej wiadomości informację o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaŜy
połoŜonych w:
•

Bornem Sulinowie, obręb 06, działki oznaczone w ewidencji gruntów Nr 87/105, 87/86, 7/173,
7/205, 89/178, 89/179, 37/71, 37/72,

•

Łubowie, obręb Łubowo, działki oznaczone w ewidencji gruntów Nr 470/2, 576/11 ÷ 576/20,

•

Silnowie, obręb Silnowo, działki oznaczone w ewidencji gruntów Nr 48/3, 401, 44/20, 44/25,
44/26, 44/41, 44/42,

•

Kragach, obręb Krągi, działki oznaczone w ewidencji gruntów Nr 313, 314, 333, 334,

•

lokalu uŜytkowego nr 5, połoŜonego w miejscowości Osiczyn, obręb Juchowo, na działce
oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 6/2 o pow. 0,9000 ha,

40. Podpisano akty notarialne zbycia nieruchomości:
•

niezabudowanej, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06, gmina Borne
Sulinowo, oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 87/114 o pow. 0,1563 ha,
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•

niezabudowanej, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06, gmina Borne
Sulinowo, oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 87/113 o pow. 0,1595 ha,

•

niezabudowanej, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06, gmina Borne
Sulinowo, oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 87/99 o pow. 0,0025 ha,

•

niezabudowanej, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06, gmina Borne
Sulinowo, oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 7/173 o pow. 0,0019 ha,

•

niezabudowanej, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06, gmina Borne
Sulinowo, oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 7/184 o pow. 0,0019 ha,

•

niezabudowanej, połoŜonej w miejscowości Kragi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo,
oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 331/3 o pow. 0,0500 ha,

•

zabudowanej, połoŜonej w miejscowości Liszkowo, obręb Liszkowo, na działce oznaczonej w
rejestrze gruntów Nr 1/2 o pow. 0,1500 ha,

•

niezabudowanej, połoŜonej w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, gmina Borne Sulinowo,
oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 54/15 o pow. 0,1238 ha,

•

niezabudowanej, połoŜonej w miejscowości Piława, obręb Piława, gmina Borne Sulinowo,
oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 139/12 o pow. 0,0893 ha,

•

zabudowanej, połoŜonej w miejscowości Dąbrowica, obręb Dąbrowica, gmina Borne
Sulinowo, oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 12/130 o pow. 0,1322 ha,

41. Podpisano protokoły uzgodnień do zawarcia aktu notarialnego zbycia nieruchomości:
•

niezabudowanej, połoŜonej w miejscowości Starowice, obręb Starowice, oznaczonej
w rejestrze gruntów działką Nr 39/1 o pow. 0,4800 ha,

•

niezabudowanej,

połoŜonej

w

miejscowości

Łubowo,

obręb

Łubowo,

oznaczonej

w rejestrze gruntów działką Nr 261 o pow. 0,2171 ha,
42. Zrezygnowano z przysługującego w myśl art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami, prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej poł. w:
•

Bornem Sulinowie, obręb 06, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 37/114 o pow.
0,0138 ha, za cenę 2.000 zł,

43. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa
własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U
z 2007r. Nr 191, poz. 1365) przesłano do Urzędu Wojewódzkiego miesięczne sprawozdanie
o realizacji art. 1 w. cytowanej ustawy.
44. Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Szczecinku – Wydziału Ksiąg Wieczystych
o ujawnienie w księdze wieczystej:
•

KW Nr 16910, działki połoŜonej w miejscowości Liszkowo, oznaczonej Nr 158/5 o pow.
0,0011 ha,
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•

KW Nr 16494, działek połoŜonych w miejscowości Ciemino, oznaczonych Nr 19/7
o pow. 0,0600 ha i Nr 48/4 o pow. 0,0200 ha,

•

KW Nr 16307, działek połoŜonych w miejscowości Silnowo, oznaczonych Nr 174/2
o pow. 0,0672 ha i Nr 176/2 o pow. 0,0900 ha,

•

KW Nr 17057, działki połoŜonej w miejscowości Jelonek, oznaczonej Nr 59 o pow. 0,1500.

45. Udzielono Starostwu Powiatowego w Szczecinku 60 –ciu informacji, w sprawie realizacji
roszczeń z tyt. pozostawionego mienia poza granicami państwa polskiego poprzez nabycie
prawa własności lub uŜytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta
i gminy Borne Sulinowo.
46. Zawarto umowy na dzierŜawę (najem), następujących nieruchomości stanowiących własność
Gminy Borne Sulinowo:
•

część działki o pow. 195 m2 oznaczonej w ew. gruntów nr 1/153, połoŜonej

przy ul.

Wrzosowej w Bornem Sulinowie, obręb Borne 07. Stawka czynszu 0,50 zł. za 1m2
powierzchni uŜytkowej + 22% VAT (rocznie) + podatek od nieruchomości. Okres dzierŜawy 3
lata,
•

część działki o pow. 300 m2 oznaczonej w ew. gr.nr 37/84, połoŜonej przy ul.
Al.Niepodległości w Bornem Sulinowie, obręb Borne 06, z przeznaczeniem na cele
rekreacyjne. Stawka czynszu 0,50 zł. za 1m2 powierzchni uŜytkowej + 22% VAT (rocznie) +
podatek od nieruchomości. Okres dzierŜawy 3 lata,

•

działki gruntu o powierzchni od 100 m2 do 400 m2 przeznaczone na cele ogródków
działkowych, oznaczone w ewidencji gruntów nr 147, 148 połoŜone w miejscowości Krągi,
obręb Krągi. Okres dzierŜawy 10 lat. Stawka czynszu 0,10 zł. za 1m 2 – rocznie,

•

lokal magazynowo – produkcyjny o pow. 376,40 m2 wraz z gruntem o pow. 400 m2 połoŜony
przy ul. Al. Niepodległości w miejscowości Borne Sulinowo, oznaczony w ewidencji gruntów
numerem 87/51, obręb 06. Okres dzierŜawy 10 lata. Stawka czynszu (2,00 zł.za 1 m2 + 22 %
VAT , 1,00 zł. + 1 m2 + 22 % VAT ) miesięcznie + podatek od nieruchomości,

•

działki gruntu przeznaczone na cele ogródków działkowych, oznaczone w ewidencji gruntów
nr 1/2 przy ul. Rzemieślniczej, obręb Borne 05 w miejscowości Borne Sulinowo. Stawka
czynszu 0,10 zł. za 1m 2 – rocznie, na okres 3 lat,

•

część nieruchomości o powierzchni 60 m2 połoŜonej na działce oznaczonej w ewidencji
gruntów numerem 66/4, obręb Borne 06, Borne Sulinowo. Stawka czynszu 2,50 zł. za
1 m2 + 22 % VAT miesięcznie + podatek od nieruchomości. DzierŜawa zawarta na czas
określony do 31.12.2008 r.,

•

nieruchomość zabudowaną budynkiem byłej wartowni o powierzchni 25,80 m2 połoŜoną na
działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 39/3, obręb Borne 06, Borne Sulinowo.
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Stawka czynszu 5,50 zł. za 1 m2 + 22 % VAT miesięcznie + podatek od nieruchomości.
DzierŜawa zawarta na czas określony do 25.03.2010 r.,
•

nieruchomość zabudowaną budynkiem byłej wartowni o powierzchni 27,70 m2 połoŜoną na
działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 46/4, obręb Borne 06, Borne Sulinowo.
Stawka czynszu 5,80 zł. za 1 m2 + 22 % VAT miesięcznie + podatek od nieruchomości.
DzierŜawa zawarta na czas określony – 3 lata.

•

część działki o pow. 5000 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów nr 37/84, połoŜonej w Bornem
Sulinowie, obręb Borne 06. Stawka czynszu 0,11 zł. za 1m2 powierzchni uŜytkowej + 22%
VAT miesięcznie + podatek od nieruchomości. Okres dzierŜawy 10 miesięcy.

47. Rozwiązano umowy dzierŜawy:
•

na nieruchomość niezabudowaną o pow. 0,3600 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów
nr 421, połoŜoną w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo.

•

na ogródek działkowy nr 4, wytyczony w działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/2
o łącznej pow. 7,2107 ha, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05.

•

na ogródek działkowy nr 69, wytyczony w działce oznaczonej w ewidencji gruntów
nr 147 i 148 o łącznej pow. 7,8093 ha, połoŜony w miejscowości Krągi.

48. Wydano zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości.:
•

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 155/28, połoŜonej w miejscowości Krągi, obręb
Krągi, otrzymała numer porządkowy Krągi 166,

•

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 33/5, połoŜonej w miejscowości Komorze, obręb
Komorze, otrzymała numer porządkowy Komorze 24,

•

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 12/55, połoŜonej w miejscowości Dąbrowica,
obręb Dąbrowica, otrzymała numer porządkowy Dąbrowica 1K,

•

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 370, połoŜonej w miejscowości Silnowo, obręb
Silnowo, otrzymała numer porządkowy Silnowo ul. Sosnowa 9,

49. Przeprowadzono kontrolę:
•

nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 284, połoŜonej
w miejscowości Piława, obręb Piława ( pole namiotowe),

•

nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 579/9 i 579/12, połoŜonej
w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo ( pole namiotowe),

•

nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 7/13, połoŜonej
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 04 ( pole namiotowe),

50. Wydano decyzje adiacenckie w stosunku do:
•

nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 136/2 o pow. 2,1050 ha, połoŜonej
w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo,
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•

nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 19/27 o pow. 1,5609 ha, połoŜonej
w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo,

51. Sporządzono ewidencję nieruchomości Gminy Borne Sulinowo.
52. Zlecono rzeczoznawcy majątkowemu określenie wzrostu wartości następujących nieruchomości
do celu naliczenia opłat adiacenckich:
•

nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 87/17 o pow. 0,4738 ha, połoŜonej
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06,

•

nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 138 o pow. 1,0900 ha, połoŜonej w
miejscowości Piława, obręb Piława,

•

nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 2/14 o pow. 0,7496 ha, połoŜonej
w miejscowości Rakowo, obręb Rakowo.

FINANSE

53. Zarządzeniem Nr 38/2008 Burmistrza Gminy Borne Sulinowo z dnia 20 czerwca 2008 roku
dokonano zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo polegających na przeniesieniu środków (+,
-) w kwocie 16.480,56 zł między paragrafami w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie
zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-5/2008 z dnia
20.06.2008r..
54. W dniu 10 lipca 2008 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie sprawozdanie Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca II kwartału
roku 2008. Termin przekazania sprawozdania 12.07.2008r..
55. W dniu 11 lipca 2008 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie sprawozdania Rb-50 - kwartalne sprawozdania o dotacjach i wydatkach
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał 2008 roku. Termin
przekazania sprawozdań 16.07.2008r..
56. W dniu 23 lipca 2008 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół
Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania finansowe za okres od początku roku do dnia
30 czerwca 2008 roku:
− Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyŜce/deficycie,
− Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŜetowych jednostki samorządu
terytorialnego,
− Rb-N – sprawozdanie o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych,
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− Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŜetowych jednostki samorządu
terytorialnego,
− Rb-Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz gwarancji
i poręczeń,
− Rb-33 półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie
posiadających osobowości prawnej,
− Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych
jednostek budŜetowych i wydatków nimi sfinansowanych.
Ponadto przesłano sprawozdania zbiorcze Rb-N i Rb-Z samorządowych instytucji kultury
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę
samorządu terytorialnego. Termin przekazania sprawozdań 24.07.2008r..
57. Zarządzeniem Nr 45/2008 Burmistrza Gminy Borne Sulinowo z dnia 24 lipca 2008 r. podano
do

publicznej

wiadomości

kwartalną

informację

z

wykonania

budŜetu

Miasta

i Gminy Borne Sulinowo za II kwartał 2008 roku.
58. Zarządzeniem Nr 49/2008 Burmistrza Gminy Borne Sulinowo z dnia 30 lipca 2008 r.
wprowadzono Zakładową politykę rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Borne
Sulinowo. Zarządzenie wejdzie w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009.
59. Zarządzeniem Nr 50/2008 Burmistrza Gminy Borne Sulinowo z dnia 31 lipca 2008 roku
dokonano zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na podstawie:
− pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.KK-30112/76/2008 z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o
kwotę 7.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121
ust. 3 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. tj. na wypłatę comiesięcznych dodatków do
wynagrodzeń w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w
samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
− pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.MW-30112/97/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę
2.600,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją
cmentarzy wojennych,
− pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.MW-30112/98/2008z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej
o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieŜącej
środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
− informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie Nr DKS 3200/9/08 z dnia
23

lipca

2008

roku

w

sprawie

dotacji

na

sfinansowanie

kosztów

związanych
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z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta
w Bornem Sulinowie zarządzonych na 24 sierpnia 2008 roku. Wysokość dotacji 3.925,00 zł.
60. W dniu 5 sierpnia 2008 roku została zakończona kontrola problemowa w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Bornem Sulinowie. Przedmiotem kontroli było:
− sprawozdawczość budŜetowa – rzetelność sporządzania sprawozdań,
− terminowość regulowania zobowiązań: odprowadzanie podatku od osób fizycznych i
odprowadzanie składek ZUS,
− wydatki bieŜące: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i rozrachunki z
dostawcami,
− uregulowania wewnętrzne i zasada polityki rachunkowości.
Wnioski i zalecenia pokontrolne oraz ich wykonanie:
− Dostarczyć w trybie pilnym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Szczecinku
o niezaleganiu z płatnością podatku dochodowego od osób fizycznych. Zaświadczenie
z Urzędu Skarbowego w Szczecinku Nr UPim/490-799/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku
o braku zaległości podatkowych dostarczono w dniu 05.08.2008r..
− PrzedłoŜyć preliminarz spłaty zadłuŜenia (PUK, UMiG) w łącznej wysokości 13.979,48 zł.
Do dnia 5 sierpnia 2008 roku spłacono zadłuŜenie w łącznej wysokości 7.684,70 zł.
− Powierzyć Głównej Księgowej obowiązki i odpowiedzialność zgodnie, z art. 45 pkt. 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.
2104 z późniejszymi zmianami). Uzupełnić zapisy w instrukcji sporządzania, obiegu
i kontroli dokumentów i uzupełnić dokumenty finansowe (faktury) poprzez postawienie
pieczątki „Zatwierdzam do wypłaty…” i podpisanie przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Bornem Sulinowie, dostosować zakładowy plan kont do obowiązujących
przepisów w tym zakresie tj. art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), dostosować
instrukcję inwentaryzacyjną do obowiązujących przepisów w tym zakresie tj. ustawy
o rachunkowości oraz opracować i wprowadzić w Ŝycie instrukcję kasową oraz instrukcję
obrotu drukami ścisłego zarachowania. Jak wynika z przedłoŜonego w dniu 21 lipca 2008
roku pisma przez Główną Księgową wnioski i zalecenia pokontrolne zostały wypełnione i
zrealizowane w całości.
− Dostarczyć w trybie pilnym dokumenty potwierdzające kwalifikacje do zatrudnienia na
stanowisku głównej ksiegowej. Dokumenty zostały dostarczone. Główna Księgowa
spełniała wymogi art. 45 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
61. W dniu 11 sierpnia 2008 roku pismem Nr FB.3010-248/2008 zwrócono się do
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z prośbą o zwiększenia dotacji
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celowej o kwotę 28.025,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 750 rozdział
75011 paragraf 2010 z związku z koniecznością wypłacenia nagrody jubileuszowej oraz
odprawy emerytalnej dla pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej.
62. Zarządzeniem Nr 56/2008 Burmistrza Gminy Borne Sulinowo z dnia 13 sierpnia 2008 roku
ustalono wytyczne do projektu budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2009 rok. Pismem Nr
FB.3010-253/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 roku poinformowano radnych, sołtysów,
przewodniczących rad osiedlowych, dyrektorów i kierowników jednostek budŜetowych
i instytucji kultury, dyrektorów przedszkoli oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy Borne
Sulinowo, iŜ do dnia 15 października 2008 roku przyjmowane będą przez Burmistrza Gminy
Borne Sulinowo wnioski dotyczące projektu budŜetu na 2009 rok.
63. Zarządzeniem Nr 57/2008 Burmistrza Gminy Borne Sulinowo z dnia 13 sierpnia 2008 roku
dokonano

zmian

w

budŜecie

Gminy

Borne

Sulinowo

na

podstawie

pisma

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.JP-3011-2/112/2008
z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 15.450,00 zł
z przeznaczeniem na wdroŜenie w okresie lipiec-wrzesień 2008 r. ustawy z dnia 7 września 2007
r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378). Ponadto dokonano
przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 24.620,00 zł między rozdziałami i paragrafami m.in. na
podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG 3010-16/2008 z dnia 05.08.2008r. i
pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS
3014/3/POKL/2008 z dnia 12.08.2008r..
64. W dniu 14 sierpnia 2008 roku przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego w Szczecinie informację na temat środków pochodzących z budŜetu JST
planowanych na realizację programów operacyjnych wynikających z podjętej uchwały
budŜetowej. Termin przekazania informacji 15.08.2008r..
65. Zarządzeniem Nr 58/2008 Burmistrza Gminy Borne Sulinowo z dnia 14 sierpnia 2008 roku
przedstawiono informację o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za
I półrocze 2008 roku. Informację przedłoŜono Radzie Miejskiej w Bornem Sulinowie
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.
66. W dniu 1 września 2008 roku wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie Nr K-ZZ-0022/174/LK/08 z dnia 29 sierpnia
2008 roku w sprawie przekazania uchwały Nr LI/180/Z/2008 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie wydania opinii o
informacji Burmistrza Miasta i Gminy Borne Sulinowo z przebiegu wykonania budŜetu w I
półroczu 2008 roku. Informację Miasta i Gminy Borne Sulinowo z przebiegu wykonania budŜetu
w I półroczu 2008 roku zaopiniowano pozytywnie.
67. Zarządzeniem Nr 61/2008 Burmistrza Gminy Borne Sulinowo z dnia 3 września 2008 roku
dokonano zmian Zarządzenia Nr 56/2008 w sprawie ustalenia wytycznych do projektu budŜetu
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Gminy Borne Sulinowo na 2009 rok. Zmiana dotyczy sposobu wyliczenia wynagrodzeń dla
nauczycieli.
68. W dniu 3 września 2008 roku pismem Nr FB.3010-271/2008 zwrócono się do Ministerstwa
Edukacji Narodowej Departamentu Ekonomicznego z wnioskiem o zwiększenie części
oświatowej subwencji ogólnej z 0,6 % rezerwy w roku 2008 z tytułu dofinansowania kosztów
związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli. Wnioskowano kwota 35.445,90 zł.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

69. W miesiącu lipcu 2008 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie w danym okresie sprawozdawczym
tj. za miesiąc czerwiec 2008 r.
70. W miesiącu sierpniu 2008 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
informację o nieudzielaniu pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie w danym okresie
sprawozdawczym tj. za miesiąc lipiec 2008 r.
71. W miesiącu lipcu 2008 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w II kwartale 2008 roku.
72. W miesiącu lipcu 2008r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP za okres od początku roku do dnia
30 czerwca 2008 roku.
73. W miesiącu lipcu 2008r. 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 2008 roku.
74. W miesiącu lipcu 2008 r. przesłano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Szczecinie wniosek o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z
podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami
jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod
sztuczne zbiorniki wodne.
75. W miesiącu sierpniu 2008 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 2008 roku.
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PROMOCJA I WSPÓŁPRACA

76. Udział w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym
a)

kontynuacja projektów:
- „Europa dla obywateli” - opracowano, przetłumaczono na j. angielski, a następnie dn.
08.08.2008r. przesłano do Agencji Wykonawczej Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
Komisji Europejskiej wniosek o płatność oraz sprawozdanie z realizacji projektu „15 lat Gminy
Borne Sulinowo w Europie – spotkanie mieszkańców gmin partnerskich Ralsko, Amt Anklam
Land i Borne Sulinowo”;
- „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne
zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”- Rozliczono 37 beneficjentów
programu PFRON „Uczeń na wsi”. Opracowano i przesłano sprawozdanie z realizacji programu
Od 01 września br. przyjmowane są kolejne wnioski o dofinansowanie w roku szkolnym
2008/09 w ramach tego programu.
- „Wyrównywanie róŜnic między regionami”- Gmina Borne Sulinowo podpisała umowę na
realizację zadania „Likwidacja barier transportowych w Gminie Borne Sulinowo poprzez zakup
9-miejscowego samochodu do przewozu dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej z terenu Miasta i
Gminy Borne Sulinowo”. Otrzymana kwota dotacji z PFRON wyniesie 74 230,00 zł.

b) dokumenty strategiczne do wniosków o dotacje
- Plany Odnowy Miejscowości - Przekazano wykonawcy Planów Odnowy Miejscowości
pozostałe informacje dot. 17 miejscowości, dla których dokumenty te są przygotowywane.
Termin wykonania POM-ów ustalono na połowę października.
c) przygotowania do złoŜenia wniosków o dotacje
- PROW 2007-2013 „Odnowa Wsi” - kontynuowane są przygotowania do stworzenia projektu
„Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych
stref sportowo-rekreacyjnych”. Określono zakres prac projektowych. Wyłoniono wykonawcę
projektów. Termin wykonania projektów ustalono na 27.10.2008r.
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP” - trwają
prace nad ustaleniem kosztów przystąpienia Gminy Borne Sulinowo do projektu. Wniosek o
dofinansowanie projektu zostanie złoŜony w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.
77. Zagospodarowanie terenu gminy
a. oznakowanie turystyczne gminy - przekonsultowano projekty graficzne znaków
drogowych E22b, E22c oraz E12 mających posłuŜyć do oznakowania atrakcji
turystycznych w gminie Borne Sulinowo z: Lokalną Organizacją Turystyczną w
Bornem Sulinowie, Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną w
Szczecinie, Starostwem Powiatowym – Wydziałem Komunikacji i Dróg w Złotowie,
12

Powiatowym Zarządem Dróg w Szczecinku, Naczelnikiem Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad w Szczecinie oraz Komendą Powiatową Policji w Szczecinku.
Podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Termin wykonania inwestycji ustalono
na 30 września 2008r.
b.

place zabaw -

Pracownik Referatu PW udzielił odpowiedzi Spółdzielni

Mieszkaniowej „Moreny” w sprawie urządzenia placu zabaw na terenie gminnym
pomiędzy budynkami leŜącymi przy ul. Wojska Polskiego 33 oraz Chopina 11.
Wystąpiono do Rady Osiedla nr 2 z propozycją partycypowania Rady Osiedla nr 1 i
nr 2 w kosztach budowy placu zabaw.

78. Promocja
a) strona internetowa - bieŜąca aktualizacja gminnej strony internetowej,
b) współpraca z mediami. – dla Głosu Koszalińskiego przekazano informacje dot.
prowadzonych projektów, spraw oraz wydarzeń odbywających się na terenie gminy Borne
Sulinowo, które posłuŜyły do wydania sierpniowej wkładki Głosu Koszalińskiego
„Regiony”.
c) imprezy wystawiennicze – XVI Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw Tour&
Ravel - opracowano i przetłumaczono na j. angielski wpis do katalogu targowego,
zarezerwowano i wykupiono 10 m2 powierzchni wystawienniczej, opracowano projekt
stoiska promocyjnego gminy Borne Sulinowo, zamówiono baner promocyjny Rollup
Premium.
d) materiały graficzne
- opracowano mapki do folderu „Szlak kajakowy Piława”,
- wykonano poprawki graficzne w planie miasta na potrzeby Referatu Inwestycyjnego.
79. Współpraca z gestorami branŜy turystycznej
Dn. 10.09.2008r. zorganizowano spotkanie z gestorami branŜy turystycznej z terenu Miasta i
Gminy Borne Sulinowo dot. m.in. kwestii współpracy UMiG z gestorami branŜy turystycznej
oraz udziału i współfinansowania

przez gestorów XVI Międzynarodowych Targów

Turystycznych TT WARSAW Tour & Travel. Na spotkaniu zaprezentowano komputerowy
program „Rezerwacja miejsc noclegowych”.
80. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
a) Pracownik Referatu PW aktualizował stronę internetową OSP Łubowo.
b) Zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Burmistrzem Gminy Borne Sulinowo a
organizacjami

pozarządowymi,

zobligowano

stowarzyszenia

i

kluby

sportowe

do

przedstawienia częściowych sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji
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powierzonych zadań publicznych. Sprawdzono sprawozdania częściowe 7 organizacji,
zweryfikowano prawidłowość realizacji zadań 3 organizacji.
81. Współpraca międzynarodowa
a) z gminą Ralsko
W dniach 11-13.07.2008r., na zaproszenie władz gminy oraz Klubu Piłkarskiego „SK Ralsko”,
przedstawiciele gminy Borne Sulinowo przebywali w Ralsku. Klub piłkarski wspólnie z gminą
Ralsko zorganizował dn. 12.07.2008r. festiwal Jesther Open Air. Podczas pobytu omówiono
wstępnie propozycję zorganizowania w maju przyszłego roku międzynarodowego

turnieju

piłkarskiego Polska-Niemcy-Czechy.
W dniach 23-26.10.2008r. Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa
planuje wycieczkę do partnerskiej gminy Ralsko. Pracownik Referatu PW pośredniczy w
rozmowach prowadzonych pomiędzy stowarzyszeniem, a przedstawicielem gminy Ralsko dot.
rezerwacji noclegów oraz opieki przewodnika.
b) z gminą Kranenburg
Na początek października 2008r. zaplanowano spotkanie robocze pomiędzy przedstawicielami
gminy Borne Sulinowo i Kranenburg.
82. Organizacja imprez
a) 15-lecie Bornego Sulinowa - opracowano i dostarczono podziękowania osobom, które
uŜyczyły swoich zdjęć do albumu „Miasto i Gmina Borne Sulinowo” wydanego z okazji
XV-lecia Bornego Sulinowa.
Opracowano i rozesłano podziękowania sponsorom XV-lecia Bornego Sulinowa.
b) Festyn rekreacyjny w Liszkowie - opracowano i wydrukowano identyfikatory, zaproszenia
oraz plakaty na Festyn Rekreacyjny w Liszkowie.
c) 60-lecie Klubu Sportowego „Orzeł” w Łubowie - wykonano dokumentację fotograficzną
imprezy.
d) V Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych - opracowano projekt statuetek – nagród
wręczanych przez organizatorów podczas Zlotu. Opracowano i wydrukowano certyfikaty
uczestnika Zlotu. Przetłumaczono na j. angielski regulamin i program zlotu. Przygotowano i
dostarczono organizatorom zestawy promocyjne oraz albumy – nagrody wręczane przez
organizatorów podczas Zlotu. Wystosowano do Starosty Szczecineckiego pismo z prośbą o
dofinansowanie Zlotu kwotą 10 000 zł. Wykonano dokumentację fotograficzną Zlotu.
Zgłoszono V Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie do
konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Wydarzenie Turystyczne roku
2008”. Opracowano i wydrukowano podziękowania dla organizatorów Zlotu.
e) Euroregionalne Mistrzostwa polski StraŜaków Płetwonurków; Piknik Wrzosowy Przygotowano i przekazano organizatorom zestawy promocyjne i albumy „Miasto i Gmina
Borne Sulinowo”. Wykonano dokumentację fotograficzną imprezy.
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f) Międzynarodowe Zawody Modeli Pływających Grand Prix Pomorza w klasach FSR E I V,
Finał Mistrzostw Polski w klasie FSRV - Dn. 18.07.2008r. zorganizowano spotkanie
Burmistrza Renaty Pietkiewicz-Chmyłkowskiej z przedstawicielem Szczecineckiego Klubu
Modelarskiego, P. Włodzimierzem Falkowskim, które dotyczyło kwestii współorganizacji i
współfinansowania przez UMiG Borne Sulinowo w/w imprezy. Wraz z Komendantem
StraŜy Miejskiej omówiono kwestię pozwolenia wjazdu

uczestników imprezy na teren

PlaŜy Zielonej.
g) doŜynki gminne w Jeleniu - opracowano dyplomy i inne grafiki na potrzeby organizatorów
DoŜynek Gminnych 2008 oraz przygotowano i przekazano nagrody na potrzeby
organizatorów DoŜynek Gminnych 2008.

OŚWIATA
83. Wyprawka szkolna
Na podstawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 26.05.2008r. w sprawie
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, do
dyrektorów szkół z terenu gminy Borne Sulinowo wystosowano pisma z prośbą o wszczęcie
procedury związanej z wyprawkami szkolnymi. Wnioskodawcy spełniający kryterium
dochodowe (do 351 zł na jednego członka rodziny) do dn. 27.06.2008r. składali wnioski o
dofinansowanie podręczników. Na podstawie protokołów z prac komisji szkolnych opracowano
dla Kuratorium Oświaty informację o liczbie dzieci uprawnionych do otrzymania wyprawki oraz
wysokości naleŜnych im świadczeń finansowych.
84. Stypendia szkolne na rok 2008/2009
Zweryfikowano dokumenty rozliczające II transzę stypendium szkolnego za rok szkolny
2007/2008. Do wnioskodawców, którzy nie rozliczyli się z przyznanego stypendium szkolnego,
wystosowano wezwania.
Trwa przyjmowanie wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2008/2009. Informację dot.
szczegółowych

warunków udzielania pomocy socjalnej w formie stypendium szkolnego

zamieszczono na stronie internetowej urzędu, wywieszono na tablicach ogłoszeń w Bornem
Sulinowie oraz w sołectwach. Druki wniosków przekazano szkołom. W związku z
rozszerzeniem katalogu pomocy edukacyjnych podlegających refundacji w formie stypendium
szkolnego, koniecznością wprowadzenia progów dochodowych oraz wydawania przez dyrektora
szkoły opinii o uczniu w formie postanowienia, opracowano nowy regulamin udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borne Sulinowo.
85. Zasiłki szkolne
Komisja stypendialna pozytywnie rozpatrzyła 5 wniosków o przyznanie zasiłków szkolnych.
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86. Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych
W dniu 26 sierpnia 2008 r. odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół na którym omówiono
sprawy dotyczące pomocy socjalnej dla uczniów, poprawności zapisu zmian organizacyjnych i
kadrowych w aneksie do arkusza organizacyjnego, doskonalenia zawodowego, dopłat do
czesnego dla nauczycieli dokształcających się zawodowo. Dyskutowano nad waŜną kwestią
organizacji dowozu uczniów do szkół .Omówiono aktualnie wprowadzone zmiany w prawie
oświatowym.
Przekazano informację dot. wytycznych słuŜących opracowaniu jednolitego, wspólnego dla
wszystkich szkół regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych, procedur związanych
ze stypendiami szkolnymi i wprawkami oraz obowiązku szkolnego.
87. Wypoczynek letni
W ramach porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Stowarzyszeniem Turystyczno
Sportowym Pomerania Szczecinek, a Gminą Borne Sulinowo zorganizowany został wypoczynek
letni dla 20 dzieci z rodzin najuboŜszych. Koszt dofinansowania przez Gminę wyniósł 8 tysięcy
złotych. Dzieci przebywały nieodpłatnie 12 dni (02-14sierpnia 2008r.) na obozie sportoworekreacyjnym w Szczawnicy.
88. Awans zawodowy nauczycieli
a) Na wniosek złoŜony przez nauczyciela, powołano Komisję Egzaminacyjną w celu
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
b) W dniu 04 lipca 2008 r. inspektor ds. kontroli placówek oświatowych uczestniczył w
charakterze obserwatora w posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez
dyrektora Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie celem przeprowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
c) W związku z ustaniem kadencji na stanowisku dyrektora w Zespole Szkół w Łubowie
i w Zespole Szkół w Bornem Sulinowie opracowano pełną dokumentację proceduralną,
powołano dwie komisje konkursowe celem przeprowadzenia konkursów na stanowisko
dyrektora.
SPRAWY OBYWATELSKIE I SPOŁECZNE

89. 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 lipcu

4 osoby z 25 zgłoszonych, w

miesiącu sierpniu do odpracowania kary stawiły się 2 osoby z 26 skierowanych przez Sąd.
Osoby te kierowane są głównie do prac porządkowych w miejscu ich zamieszkania.
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90. Działalność Komisji ds. PRPA.
W okresie międzysesyjnym odbyły się 3 posiedzenia Komisji, na które wezwano 26 osób
w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego. Stawiło się 16 osób, z których
4 osoby podjęły decyzję o dobrowolnym zgłoszeniu się na terapię w systemie stacjonarnym
lecznictwa odwykowego, 2 osobom współuzaleŜnionym zakupiono bilety miesięczne
z przeznaczeniem na dojazd na zajęcia terapeutyczne w systemie dziennym, 6 osób skierowano
na badania okresowe i terapię podtrzymującą. Ustalono terminy przyjęcia na oddział
psychiatryczny w celu przeprowadzenia detoksykacji 6 osób.
ZłoŜono 12 wniosków do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich o zobowiązanie
sdo leczenia odwykowego.
Do Komisji wpłynęło 5 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Do biegłych –
psychologa i psychiatry skierowano 6 teczek akt spraw w celu przebadania i wydania opinii
w przedmiocie uzaleŜnienia osób od alkoholu.
Współpracowano

ze

słuŜbami

i

instytucjami

zajmującymi

się

przeciwdziałaniem

alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie, takimi jak: Miejsko – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, Komisariat Policji w Bornem Sulinowie, StraŜ
Miejska w Bornem Sulinowie, Ośrodek Zdrowia w Bornem Sulinowie, Punkt Konsultacyjny dla
Ofiar Przemocy w Bornem Sulinowie, Punkt Konsultacyjny dla Osób UzaleŜnionych i
WspółuzaleŜnionych w Bornem Sulinowie, Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta
„Pierwszy Krok”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, Zespół Kuratorskim
przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku, Prokuraturą Rejonowa w Szczecinku, Poradnia Terapii
UzaleŜnień przy NZOZ „ Patronka” w Szczecinku, Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnienia
od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia w Stanominie, Oddział Lecznictwa Odwykowego w Piecewie,
Oddziały psychiatryczne przy szpitalach rejonowych w Człuchowie i Złotowie, Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej „ Salus” w Szczecinku.
91. Udział w projektach
Na terenie Gminy Borne Sulinowo odbył się nabór osób chętnych do udziału w projekcie
„Aktywny Abstynent”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Międzynarodowe Centrum
Partnerstwa.

Projekt

ten

adresowany

jest

do

mieszkańców,

którzy:

- są uzaleŜnieni od alkoholu, ale zachowują abstynencję od co najmniej 2 miesięcy,
- są współuzaleŜnieni,
- są Dorosłymi Dziećmi Alkoholików,
- posiadają minimum zawodowe wykształcenie.
Celem projektu jest rozwinięcie interpersonalnych kompetencji uczestników, poprawa relacji
społecznych i rodzinnych, aktywizacja zawodowa, zwiększenie szans na podjęcie lub utrzymanie
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zatrudnienia, nabycie przez uczestnika umiejętności poruszania się po rynku pracy, utrwalenie
procesu zdrowienia, przygotowanie do prowadzenia Klubów Wsparcia KoleŜeńskiego.
Do uczestnictwa w wyŜej wymienionym programie zostało zakwalifikowanych 7 osób z terenu
Gminy Borne Sulinowo.
92. „Biwak Trzeźwościowy”
W dniach 14-17 sierpnia 2008 r. po raz kolejny nad Jeziorem Lubicko w Łubowie odbył się
„Biwak Trzeźwościowy” organizowany przy współpracy Stowarzyszenia Trzeźwościowego
Klub Abstynenta „ Pierwszy Krok”, Gminnej Komisji ds. Profilaktyki

i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Bornem Sulinowie, Panią BoŜenę Sadlak - Pełnomocnika
Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białym Borze oraz
grupy trzeźwościowe z Czaplinka i Złocieńca, w którym wzięło udział ok. 250 osób. WyŜej
wymieniona impreza jest bardzo waŜnym wydarzeniem nie tylko dla członków grup
trzeźwościowych działających na terenie naszego województwa, ale równieŜ dla mieszkańców
gminy, którzy chcieliby skorzystać z moŜliwości rozmowy z instruktorem terapii, wziąć udział w
mitingach otwartych,

a takŜe koncertach i

przedstawieniach teatralnych dotyczących

problematyki uzaleŜnień. W ciągu trzech dni została zorganizowana terapia uzaleŜnień –
zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych, wspólne gry i zabawy,

ponadto odbyły się 4

przedstawienia teatralne w wykonaniu dzieci z terenu Gminy Biały Bór dotyczące
przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. Zorganizowano równieŜ rocznice trzeźwościowe:
Doroty 2 lata trzeźwości, Maćka 22 lata i Romana 10 lat.
93. Uroczystości USC - zorganizowano 3 uroczystości wręczenia medali za Długoletnie poŜycie
małŜeńskie z okazji 50-lecia poŜycia małŜeńskiego.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
94. Trwają prace planistyczne nad miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla
miasta Borne Sulinowo. 22 sierpnia 2008r. projekt miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego został ponownie przekazany do uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków w Szczecinie.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii, projekt miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla
Miasta Borne Sulinowo zostanie wyłoŜony do publicznego wglądu na okres min. 21 dni.
W dniu 15 sierpnia do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku został wysłany
wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Po uzyskaniu pozytywnej
opinii Regionalnej Dyrekcji wniosek zostanie skierowany do Ministra Środowiska w celu uzyskanie
zgody na zmianę przeznaczenia terenu.
95. Trwają prace przygotowawcze do zmiany studium dla obrębów: Piława, Silnowo, Kiełpino,
Jelonek, Juchowo.
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W dniu 18 lipca 2008r. zostały rozesłane zapytania ofertowe na wykonie ekofizjografii na potrzeby
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Piława,
Silnowo, Juchowo, Kiełpino, Jelonek. Zapytanie zostało wysłane do pięciu biur projektowych. Nie
wpłynęła Ŝadna oferta.
96.

W dniu 14 sierpnia złoŜono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dotację na ścieŜkę ekologiczno – przyrodniczą.
Zakres projektu obejmuje wykonanie ścieŜki edukacyjno - przyrodniczej przy jeziorze Pile w
Bornem Sulinowie o długości ok. 500m z elementami małej architektury (25 tablic edukacyjnych,
brama "witacz", tabliczki informacyjne, kosze na śmieci, ławki, wiata edukacyjna, przęsła
grodzeniowe, elementy zgaduj-zgadula). Marsz ścieŜką rozpocznie się przez nowo wybudowaną
bramę. W trakcie wędrówki zwiedzający zapoznają się z tablicami poglądowo - informacyjnymi, na
których umieszczone będą przyrodnicze opisy mijanych miejsc. Proponowane do zlokalizowania na
trasie ścieŜki obiekty rekreacyjno - edukacyjne stworzą moŜliwość aktywnego obcowania z naturą,
ucząc jednocześnie zasad korzystania z jej dobrodziejstw. Elementy projektowanej ścieŜki
zaplanowano w oparciu o istniejącą rzeźbę terenu i naturalne podłoŜe. Projektowana ścieŜka ma na
celu przybliŜyć ludziom najciekawsze elementy przyrody, ma stanowić drogę, na której zrodzi się
więź emocjonalna człowieka z przyrodą.

97. Wydano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osiemdziesiąt cztery zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
Czterdzieści pięć wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
Siedem decyzji w sprawie podziałów nieruchomości,
cztery postanowienia w sprawie podziałów nieruchomości,
Piętnaście postanowień w sprawie podziałów nieruchomości,
Pięć decyzji rozgraniczeniowych,
Cztery postanowienia rozgraniczeniowe,
Jedną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
Cztery opinie urbanistyczne,
OCHRONA ŚRODOWISKA

98. Wydano dwadzieścia dwie pozytywne decyzje i trzy negatywne decyzje w sprawie wycinki drzew.
99. Prowadzone

są

cztery

postępowania

w

sprawie

wydania

decyzji

o

środowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
100. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego (wizje lokalne w terenie, wypowiedzi stron) i
przeanalizowaniu akt sprawy, Burmistrz Miasta i Gminy Borne Sulinowo umorzył wszczęte z
urzędu postępowanie w sprawie umoŜliwienia dostępu do wody objętej powszechnym
korzystaniem- jez. Ciemino m. Grabno.
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101. W dniu 31 marca 2008 r. podpisano porozumienie z Wojewodą Zachodniopomorskim dotyczące
udzielenia upowaŜnienia Gminie Borne Sulinowo do przeprowadzenia prac renowacyjnych na
cmentarzu Ŝołnierzy Wojska Polskiego i Armii Sowieckiej w Bornem Sulinowie –Krągach.

W

ramach powyŜszego porozumienia przeprowadzono prace polegające na renowacji drewnianego
krzyŜa i wymianie nawierzchni alejek cmentarnych. Całkowity koszt zadania wyniósł 14.600,- zł.
Część środków finansowych w wysokości 12.000,- zł na realizację w/w zadania pochodziło z Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Pozostała kwota w wysokości 2.600zł została
przyznana

Gminie

z

budŜetu

Wojewody.

Dnia

11.09.2008r.

przesłano

Wojewodzie

Zachodniopomorskiemu sprawozdanie z realizacji w/w zadania.
102. Na terenie gminy przeprowadzona zostanie coroczna

akcja „Sprzątanie świata 2008”.

Uczestniczyć w niej będą wszystkie szkoły z terenu Gminy Borne Sulinowo oraz dwa przedszkola.
Gmina zapewnia wyposaŜenie uczestników akcji w worki i rękawiczki. Przewidziane są równieŜ
drobne upominki dla uczestników.
103. Zakończone zostało postępowanie administracyjne wszczęte z urzędu nakazujące usunięcie z
nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów nr 87, nr 86 i nr 104/1 obręb Uniemino odpadów
budowlanych pochodzących z rozbiórki.
104. Prowadzone jest postępowanie wszczęte z urzędu w sprawie cofnięcia Spółce REMONDIS
Sanitech Poznań Sp. z o.o. z Poznania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borne
Sulinowo.
105. Wydano jedną opinię w formie postanowienia dot. gospodarki odpadami innymi niŜ
niebezpieczne.
106. Wydano dwie opinie w formie postanowień dot. gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
107. Naliczono i wniesiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
opłatę za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2008r.w wysokości 6.099zł.
108. Zaopiniowano pozytywnie uproszczony plan ruchu odkrywkowego zakładu górniczego „Mosina”
na lata 2008-2013.
INWESTYCJE
109. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 20082009, 2009-2010 , 2010-2011 oraz dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w
Szczecinku. Zamówienia udzielono firmie PKS Sp. z o.o. w Szczecinku. Z uwagi na przyznanie
gminie Borne Sulinowo środków na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, zadanie
polegające na dowozie dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek w Szczecinku realizować
będzie tak jak dotychczas Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie jako zadanie własne
gminy.
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110. Rozstrzygnięto przetarg na obsługę geodezyjną gminy Borne Sulinowo. Zamówienia udzielono
firmie Biuro Geodezyjno- Kartograficzne Waldemar Pawlak, Al. Niepodległości 10b/5 78-449
Borne Sulinowo.
111. Wyłoniono wykonawcę i zlecono wykonanie dokumentacji na zadanie „Modernizacja sieci
ciepłowniczej w Bornem Sulinowie”.
112. Wykonano I etap prac polegających na przebudowie ulicy Krótkiej w Bornem Sulinowie.
113. Wykonano remont nadbrzeŜa plaŜy w m. Piława oraz ustawiono pomost.
114. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zakup 9 – osobowego samochodu do przewozu dzieci i
młodzieŜy niepełnosprawnej z terenu miasta i gminy Borne Sulinowo w związku z przyznaniem
dofinansowania w wysokości 74 230 zł na realizację zadania „Likwidacja barier transportowych w
gminie Borne Sulinowo poprzez zakup 9-miejscowego samochodu do przewozu dzieci i młodzieŜy
niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Borne Sulinowo” ze środków PFRON w ramach obszaru
D „Programu wyrównywania róŜnic pomiędzy regionami” .
115. Wystąpiono z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o udzielenie dotacji na zadanie Poprawa efektywności systemu
gromadzenia odpadów w gminie Borne Sulinowo. Głównym celem zadania jest minimalizacja
ilości wytwarzanych odpadów poprzez objęcie wszystkich mieszkańców selektywnym systemem
zbierania odpadów komunalnych, ich sprawne odbieranie i odpowiednie wykorzystanie (np.
oddanie do recyklingu). Zamierzamy zakupić 85 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, co
przyczyni się wymiernie do poprawy stanu jakości środowiska na terenie gminy i podniesie jej
turystyczną atrakcyjność.
116. Trwają remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta
i gminy Borne Sulinowo. Wykonano 90% przewidywanego zakresu rzeczowego.
117. Zakończono prace związane z budową ogrodzeń cmentarzy komunalnych w miejscowościach
Juchowo, Łubowo, Borne Sulinowo i Kiełpino.
118. W dniu 9 czerwca br. Komisja Drogowa przy Starostwie Powiatowym w Szczecinku
przeprowadziła lustrację w terenie i pozytywnie zaopiniowała planowaną zmianę organizacji ruchu
drogowego ul. Zielonej z jezdni o ruchu dwukierunkowym na jezdnię o ruchu jednokierunkowym.
Zakupiono i zamontowano nowe oznakowanie.
119. Z uwagi na duŜe zagroŜenie zdrowia i Ŝycia wykonano ogrodzenie przy obiektach magazynowych
tzw. elewatorów zboŜowych.
120. Wytyczono geodezyjnie drogę wewnętrzną gminną do gruntów rolnych
w m. Ciemino. Ze względu na kolizje przebiegu drogi z gruntami prywatnymi przygotowywany jest
zakres niezbędnych robót w celu wyłonienia wykonawcy i przeprowadzenia prac - regulacje
przebiegu drogi.
121. Zakończono prace związane z wykonaniem niezbędnego remontu na stadionie sportowym w
Łubowie. Wykonanie przedmiotowego zadania było warunkiem dopuszczenia stadionu do
21

przeprowadzania rozgrywek druŜyn V-ligowych i zostało nakazane przez Koszaliński Okręgowy
Związek Piłki NoŜnej.
122. Razem ze wspólnotami mieszkaniowymi zrealizowano zadanie zaplanowane w budŜecie gminy
polegające na remoncie chodników i budowie parkingów.
123. Wyłoniono wykonawcę i przeprowadzono remont drogi wewnętrznej przy Komisariacie Policji
w Bornem Sulinowie.
124. Przygotowano specyfikację i wysłano prośby o złoŜenie oferty na wymianę i uzupełnienie
oznakowania pionowego, montaŜ progów zwalniających i odnowienie oznakowania poziomego.
125. W dniu 12.09.2008 r. odbyło się spotkanie z Prezesem Zakładu Oświetlenia Drogowego
w związku z planowaną modernizacją oświetlenia drogowego na terenie miasta
i gminy Borne Sulinowo.

Borne Sulinowo, dnia 22 września 2008 r.
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