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 07 listopada 2013 r.
SPOTKANIA
W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła w następujących
spotkaniach:
 07 listopada 2013r. – udział w spotkaniu z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim
w Szczecinku,
 11 listopada 2013r. – obchody Święta Niepodległości,
 13 listopada 2013r – podpisanie umowy pożyczki na przebudowę obiektu wielofunkcyjnego
na boisko sportowe w Bornem Sulinowie - BGK Szczecin,
 21 listopada 2013r. – udział w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników Międzygminnego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami - Wardyń Górny,
 22 listopada 2013 r. – obchody Jubileuszu 55-lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa
w Polsce - Koszalin,
 23 listopada 2013 r. – obchody Dnia Honorowego Krwiodawstwa – Dąbie,
 26 listopada 2013r. – wybory sołtysa w sołectwie Juchowo,
 27 listopada 2013r. – zebranie wiejskie – sołectwo Łubowo ,
 01 grudnia 2013r. – spotkanie z mieszkańcami Silnowa,
 03 grudnia 2013r. – udział w spotkaniu dotyczącym planu rozwoju Zespołu Szkół
w Łubowie,
WYWIADY
 20 listopada 2013r. – program samorządowy TV Gawex,

W sprawach skarg i wniosków w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Bornego
Sulinowa oraz Zastępca Burmistrza przyjmowali 32 interesantów.

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
1. W miesiącu grudniu 2013 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie w danym okresie
sprawozdawczym tj. za miesiące listopad 2013 r. .
2. W miesiącu listopadzie i grudniu 2013 r. przesłano do podatników upomnienia dot. IV raty
zaległości podatkowych w podatku rolnym i podatku od nieruchomości.
REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY
1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów
a) realizacja projektów
PROW 2007-13, działanie LEADER, Małe projekty - „Promocja walorów przyrodniczych,
historycznych i kulturowych Gminy Borne Sulinowo poprzez wydanie materiałów
promocyjnych”
Opracowano i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego WZ poprawki do wniosku o płatność.
PROW 2007-13, działanie LEADER, Małe projekty - „Zwiększenie atrakcyjności
turystycznej gminy poprzez zmodernizowanie punktu informacji turystycznej w Bornem
Sulinowie”
Opracowano i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego WZ poprawki do wniosku o płatność.
Planowana jest kontrola projektu przez pracowników Wydziału PROW UM WZ.
PROW 2007-13, działanie LEADER, Małe projekty - „Promocja cennego dziedzictwa
historycznego i kulturowego poprzez wydanie albumu okolicznościowego”
Opracowano i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego WZ poprawki do wniosku o płatność.
Planowana jest kontrola projektu przez pracowników Wydziału PROW UM WZ.
PO Ryby (oś IV – realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Zależnych
od Rybactwa „Partnerstwa Drawy”), działanie „Wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”, projekt „Rewitalizacja
Bornego Sulinowa poprzez budowę kortu tenisowego”
Przygotowano i przesłano do Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego WZ
dokumentację z przeprowadzonego postępowania przetargowego w sprawie budowy bieżni.
Po dokonaniu niezbędnych uzupełnień postępowanie zostało ocenione pozytywnie.
Zakończono i odebrano prace przy budowie bieżni. Przygotowano i złożono wniosek o płatność.
PROW 2007-13, Odnowa i Rozwój Wsi - „Remont połączony z modernizacją świetlicy
wiejskiej w Łubowie”
W wyniku wezwania Wydziału PROW Urzędu Marszałkowskiego WZ, przygotowano i złożono
poprawki do wniosku o płatność.
PROW 2007-13, Odnowa i Rozwój Wsi - „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne
Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych”
Wniosek o płatność został rozliczony pozytywnie. Środki z dotacji w kwocie 166 tys. zł trafiły
na konto gminy Borne Sulinowo.
PROW 2007-13 , działanie LEADER, Odnowa i Rozwój Wsi - „Rewitalizacja Bornego
Sulinowa poprzez przebudowę i modernizację boiska wielofunkcyjnego”
Zakończono realizację inwestycji. Trwają przygotowania do złożenia wniosku o płatność.
PROW 2007-13, Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej - „Budowa
i wyposażenie targowiska Mój Rynek w Bornem Sulinowie”
Złożono wniosek o płatność. W wyniku wezwania Urzędu Marszałkowskiego WZ,
przygotowano i wysłano pismo z poprawkami. Trwa weryfikacja wniosku o płatność.
PROW 2007-13, Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej - „Instalacja lamp
ulicznych zasilanych energią odnawialną”
Przygotowano i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego WZ kopię dokumentacji
z przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Trwa ocena
postępowania oraz przygotowania do złożenia wniosku o płatność.
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PROW 2007-13, działanie LEADER, Odnowa i Rozwój Wsi - „Remont połączony
z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej”
Przygotowano i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego WZ kopię dokumentacji
z przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
Postępowanie zostało ocenione pozytywnie.
Przygotowano i przesłano do Urzędu
Marszałkowskiego WZ wniosek o zawarcie aneksu poprzetargowego. Trwają przygotowania
do złożenia wniosku o płatność.
PROW 2007-13, działanie LEADER, Odnowa i Rozwój Wsi - „Rewitalizacja przestrzeni
publicznej Bornego Sulinowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki
Publicznej ”
Złożono wniosek o płatność. W wyniku wezwania Urzędu Marszałkowskiego WZ, złożono
wyjaśnienia i poprawki do dokumentacji. Trwa weryfikacja wniosku.
PROW 2007-13, działanie LEADER, Odnowa i Rozwój Wsi - „Rewitalizacja Bornego
Sulinowa poprzez przebudowę i modernizację boiska wielofunkcyjnego”
Zakończono realizację inwestycji. Trwają przygotowania do złożenia wniosku o płatność.
PROW 2007-13, działanie LEADER, Małe projekty - „Organizacja imprezy z okazji
XX-lecia Bornego Sulinowa”
W wyniku kolejnego wezwania do złożenia wyjaśnień i poprawek do wniosku, we współpracy
z Centrum Kultury i Rekreacji, przygotowano i przesłano odpowiedź do Urzędu
Marszałkowskiego WZ.
PROW 2007-13, działanie LEADER, Małe projekty - „Rozwój turystyki na obszarze LGD
Partnerstwo Drawy poprzez utworzenie i oznakowanie Żółtego Szlaku Nordic Walking”
Na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego WZ, opracowano i dn. 31 października br. przesłano
poprawki do wniosku o płatność. Dn. 27 listopada br. Biuro Kontroli Projektów UM WZ
dokonało wizytacji projektu w miejscu. Potwierdzono prawidłowość realizacji zadania. Zlecono
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatność w kwocie 10.472,00 zł.
PROW 2007-13, działanie LEADER, Małe projekty - „Promocja lokalnego dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego poprzez wykonanie filmu promocyjnego miasta i gminy
Borne Sulinowo”
Dn. 4 listopada br., w siedzibie LGD „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu, podpisano umowę
na realizację zadania. Wartość projektu wynosi 14.637,00 zł, kwota wnioskowanego
dofinansowania – 9.520,00 zł.
Konkurs edukacyjny „O mobilne miasteczko”
W dniu 22 listopada br., podczas konferencji „NPBRD 2013 – 2020, a strategia województwa
zachodniopomorskiego” odbywającej się w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, odebrano
nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie „O mobilne miasteczko ruchu drogowego”. Otrzymane
na własność mobilne miasteczko ruchu drogowego służyć będzie do prowadzenia zajęć edukacji
rowerowej i wychowania komunikacyjnego w placówkach oświatowych na terenie gminy.
b) złożone wnioski o dofinansowanie
PROW 2007-13, działanie LEADER, Projekty współpracy – „Włóczykije północy”
Gmina Borne Sulinowo przystąpiła do projektu partnerskiego kilku grup LGD z terenu woj.
zachodniopomorskiego. Koordynatorem projektu dla gminy Borne Sulinowo jest LGD
„Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu.
W ramach zadania na terenie gminy utworzone zostaną 2 kolejne szlaki Nordic Walking.
Powstanie również aplikacja mobilna, w której dostępne będą nowo utworzone szlaki NW,
wszystkie istniejące trasy (NW, rowerowe, piesze) oraz inne atrakcje turystyczne zlokalizowane
na terenie gminy.
W związku z tym, dn. 5 listopada wyznaczono w Łubowie 8,5-km pomarańczową trasę Nordic
Walking „Szlak Trzech Jezior”. Dn. 26 listopada br. trasę uzgodniono w terenie z zarządcą
gruntu tj. Nadleśnictwem Czaplinek. Dn. 6 listopada br. wyznaczono w Bornem Sulinowie
4,5-km fioletową trasę Nordic Walking „Szlak Pamięci”. Dn. 14 listopada br. trasę uzgodniono
w terenie z zarządcą gruntu tj. Nadleśnictwem Borne Sulinowo. Ww. trasy NW opisano
i naniesiono na mapę terenu. Pełną dokumentację projektową przesłano dn. 20 listopada br.
do LGD „Partnerstwo Drawy” celem umieszczenia we wspólnym wniosku aplikacyjnym.
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Łączna wartość projektu wynosi ok. 650 tys. zł. Projekt jest w 100% finansowany ze środków
PROW przeznaczonych na Projekty współpracy. W projekcie nie przewiduje się więc wkładu
własnego gminy Borne Sulinowo.
Program Rozwój Infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura kultury
We współpracy z MBP w Bornem Sulinowie opracowano i dn. 21 listopada br. przesłano
do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o dofinansowanie kwotą 85.000,00
zł zadania „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Bornem Sulinowie”. Całkowita wartość projektu wynosi 113.666,00 zł.
Program Rozwój Infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura kultury
We współpracy z CKiR w Bornem Sulinowie opracowano i dn. 27 listopada br. przesłano
do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o dofinansowanie kwotą
235.000,00 zł zadania „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Centrum
Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie”. Całkowita wartość projektu wynosi 317.238,00 zł.
2. Promocja
a) współpraca z mediami
Przygotowano i autoryzowano informacje do listopadowej wkładki Głosu Koszalińskiego
„Regiony”.
b) strona internetowa
Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek
podległych oraz innych instytucji i stowarzyszeń, aktualizowano urzędową stronę internetową
www.bornesulinowo.pl.
c) materiały graficzne
 opracowanie i druk listu gratulacyjnego z okazji diamentowych godów,
 opracowanie projektu tablicy informacyjnej na targowisko miejskie „Mój Rynek”,
 opracowanie i druk zaproszeń, listów gratulacyjnych i dyplomów „Nagroda Burmistrza
Bornego Sulinowa” na gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej,
 opracowanie graficzne logo dla Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 opracowanie i druk 200 szt. życzeń na Boże Narodzenie 2014.
d) materiały promocyjne
Uzgodniono, zatwierdzono i przekazano do druku firmie Tempoprint w Szczecinku projekt
graficzny kalendarza gminy Borne Sulinowo na 2014 rok.
e) inne
Na wniosek Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku,
dn. 14 listopada br. opracowano i przesłano kompleksowe dane teleadresowe bazy noclegowej
z terenu miasta i gminy Borne Sulinowo z podziałem na obiekty całoroczne i sezonowe.
Na prośbę sołtysa sołectwa Krągi, zebrano i przygotowano informacje na temat miejscowości
Krągi. Materiały zostaną wykorzystane do budowy strony internetowej Stowarzyszenia
Przyjaciół Miejscowości Krągi „Babi Dwór”.
3. Zagospodarowanie terenu gminy
Regionalne Centrum Turystyki Militarnej „Historia Wśród Przyrody”
Dn. 14 listopada br. pracownik Referatu PW wziął udział w spotkaniu dot. stworzenia
i oznakowania pieszych tras turystycznych wzdłuż linii umocnień Wału Pomorskiego.
Na spotkaniu przedstawiono koncepcję gminy Borne Sulinowo, która jest ściśle powiązana
z ww. pomysłem.
4. Współpraca z zagranicą
Ustalono skład delegacji reprezentującej gminę Borne Sulinowo podczas planowanej
na 5-8 grudnia br. wizyty w mieście Ładuszkin w Obwodzie Kaliningradzkim. W wyniku ustaleń
ze stroną rosyjską otrzymano imienne zaproszenia w celu uzyskania wizy wjazdowej do Rosji.
Z pomocą biura pośrednictwa wizowego Sobtur w Szczecinie, wizy otrzymano w terminie
umożliwiającym wyjazd.
5. Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lotnictwa Sportowo-Turystycznego oraz Stowarzyszenie
Miłośników Miejscowości Radacz złożyły sprawozdania z realizacji zadań publicznych
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z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji
zdrowia, na które otrzymały dofinansowanie w formie wsparcia z Urzędu Miejskiego w Bornem
Sulinowie. Zadania zrealizowano prawidłowo, zgodnie z wcześniej złożonymi ofertami,
a otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
6. Sport
Na bieżąco przyjmowano i rozliczano składane przez szkoły z terenu gminy Borne Sulinowo
dokumenty finansowe z realizacji zadań z zakresu sportu szkolnego.
7. Imprezy
Dn. 25 listopada br. wydano Radzie Sołeckiej w Jeleniu zezwolenie na zorganizowanie imprezy
artystyczno-rozrywkowej o charakterze zabawy andrzejkowej.
Narodowe Święto Niepodległości
W porozumieniu z kierownikiem BKO, Dariuszem Czerniawskim oraz zastępcą dyrektora
Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie, Izabellą Kraemer, dn. 11 listopada br. zorganizowano
obchody Święta Niepodległości. Na uroczystości zaproszono delegację z 21 Centralnego
Poligonu Lotniczego w Nadarzycach oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, szkół
i jednostek podległych z terenu miasta i gminy Borne Sulinowo. Wykonano dokumentację
fotograficzną i zamieszczono fotorelację z przebiegu uroczystości na stronie
www.bornesulinowo.pl.
Sylwester 2014
Dn. 12 listopada br. odbyło się spotkanie Burmistrza Bornego Sulinowa z dyrektorem CKiR
i MBP, Sekretarzem urzędu oraz pracownikami referatu PW. Ustalono podział i zakres
obowiązków dot. organizacji wydarzenia.
8. Oświata
Stypendia szkolne
Wydano 165 decyzji przyznających stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny
2013/14 i 8 decyzji odmownych z uwagi na przekroczone ustawowe kryterium dochodowe
na osobę w rodzinie tj. 456,00 zł. Cztery ze złożonych wniosków pozostały bez rozpatrzenia
w związku z nieuzupełnieniem wymaganych dokumentów. Do wnioskodawców wystosowano
pisma wyjaśniające.
9. Szkolenia
Dn. 15 listopada br. pracownik referatu PW uczestniczył w szkoleniu Polskiej Organizacji
Turystycznej nt. obsługi infokiosków. Szkolenie zorganizowano w siedzibie ZROT
w Szczecinie. Przedmiotowy infokiosk znajduje się na wyposażeniu CIT w Bornem Sulinowie.
W ramach szkolenia od przyszłego roku gmina uzyska możliwość zamieszczania w infokiosku
własnych informacji z zakresu turystyki i promocji .
REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU
1. Na podstawie Zarządzenia Nr 125/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia
28 października 2013 r. podano do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania
budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych za III kwartał 2013 roku.
Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za III kwartał 2013r.
Treść
Plan (po zmianach)
Wykonanie
Lp.
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3.
4
5.

DOCHODY
DOCHODY BIEŻĄCE
DOCHODY MAJĄTKOWE
WYDATKI
WYDATKI BIEŻĄCE
WYDATKI MAJĄTKOWE
DEFICYT/NADWYŻKA (1-2)
PRZYCHODY
ROZCHODY

35 649 623,89
33 027 206,96
2 622 416,93
36 649 623,89
32 518 980,86
4 130 643,03
- 1 000 000,00
3 763 313,77
2 763 313,77

25 445 234,51
24 954 288,40
490 946,11
26 426 626,14
23 722 578,01
2 704 048,13
- 981 391,63
2 828 841,77
1 113 386,76
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Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych za III kwartał 2013 roku
Gmina Borne Sulinowo dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w III
kwartale 2013 roku w wysokości 1.017,85 zł.
2. W dniach 14 i 15 listopada 2013 roku przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie i Radzie Miejskiej w Bornem Sulinowie
Zarządzenie Nr 130/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 14 listopada 2013r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2014 oraz zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2014-2031.
3. W dniu 21 listopada 2013 r. na podstawie pisma Nr FB.3020.377.2013.LŁ Burmistrz Bornego
Sulinowa przekazał podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich
planów finansowych.
4. Na podstawie Zarządzenia Nr 132/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 25 listopada 2013
r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 22.368,00 zł
na podstawie:
 pisma
Zachodniopomorskiego
Urzędu
Wojewódzkiego
w
Szczecinie
Nr FB-1.3111.169.13.2013.AM z dnia 28 października 2013 r. w sprawie korekty planu
dotacji celowej przyznanej Gminie na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie
wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 r. – zmiana rozdziału
80104 na rozdział 80103 – kwota dotacji 42.435,00 zł,
 pisma
Zachodniopomorskiego
Urzędu
Wojewódzkiego
w
Szczecinie
Nr FB-1.3111.261.1.2013.KG z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie zmian w planie
dotacji celowych przyznanych Gminie na świadczenia rodzinne tj. zmniejszenie o kwotę
30.226,00 zł i na fundusz alimentacyjny tj. zwiększenie o kwotę 4.520,00 zł,
 pisma
Zachodniopomorskiego
Urzędu
Wojewódzkiego
w
Szczecinie
Nr FB.1.3111.275.2.2013.PW z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji
celowej przyznanej Gminie na realizację rządowego programu wspierania osób
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, przyjętego uchwałą Nr 48/2013 Rady
Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. – 3 338,00 zł.
Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) między rozdziałami i paragrafami
na kwotę 228.779,68 zł, w tym:
 4.300,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP.3010-26.2013r.
z dnia 25 listopada 2013 roku,
 40.000,00 zł na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/32/2013
z dnia 12 listopada 2013 roku,
 9.000,00 zł na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/30/2013
z dnia 7 listopada 2013 roku,
 9.400,95 zł na podstawie pisma Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie
Nr Sp. 3014-10/2013 z dnia 30 października 2013 roku.
 Dokonano zmniejszenia środków o kwotę 33.800,00 zł na podstawie pisma Publicznego
Gimnazjum w Silnowie Nr PG/31/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku i zwiększenia
środków o kwotę 33.800,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem
Sulinowie Nr SP 3014-09/2013 z dnia 20 września 2013 roku.
5. W sprawie wykonania uchwały Nr XXXIII/413/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego
na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 pt. „Przebudowa istniejącego obiektu infrastruktury sportowej na boisko
wielofunkcyjne” zmienionej uchwałą Nr XXXV/429/2013 z dnia 21 października 2013 roku:
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 w dniu 21 października 2013 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie wniosek Nr FB.3020.315.2013.LŁ o wydanie opinii o możliwości spłaty
w latach 2013-2014 pożyczki do kwoty 120.000,00 zł,
 w dniu 6 listopada 2013 roku otrzymano uchwałę Składu Orzekającego RIO
w Szczecinie Nr CI.386.Z.2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wydania
pozytywnej opinii o możliwości spłaty pożyczki w kwocie 120 000,00 zł przez Gminę
Borne Sulinowo wraz
z pismem przewodnim Nr K.0021.279.LK.Z.2013 z dnia 5 listopada 2013 roku,
 w dniu 13 listopada 2013 r. podpisano umowę pożyczki Nr PROW413.11.03987.32
na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej
w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
1.
2.
3.
4.

Udzielono odpowiedzi na wnioski w sprawie przydziału lokali socjalnych – ilość: 3
Udzielono odpowiedzi na pismo w sprawie użyczenia nieruchomości – ilość spraw: 1
Skierowano pisma w zakresie załatwianych spraw: ilość 5
Przygotowano wezwanie do zapłaty z tytułu przekroczenia terminu umownego: ilość
spraw: 1
5. Wywieszono na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i
dzierżawy: ilość spraw: 6
6. Przygotowano zlecenie ogłoszenia w prasie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
i sprzedaży: ilość spraw: 3
7. Zawarto umowę użyczenia nieruchomości w celu ustawienia pojemników na odpady
komunalne na terenie Bornego Sulinowa: ilość spraw: 1
8. Wydano decyzję o przekształceniu prawa użytkowania w prawo własności: ilość 1
9. Zawarto umowę o udostępnieniu nieruchomości w Łubowie: ilość: 1
10. Przygotowano projektu umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Bornem
Sulinowie: ilość: 1
11. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie utrzymania cmentarzy wojennych w roku
2014: ilość: 1
12. Rozpatrzono wnioski o dzierżawę nieruchomości, przygotowanie do procedury
dzierżawy: ilość: 4
13. Rozpatrzono wnioski o sprzedaż nieruchomości, przygotowano do procedury sprzedaży:
ilość: 3
14. Przygotowanie projektu uchwały na nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy:
ilość: 1
15. Przygotowanie projektu uchwały na nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży:
ilość: 3
16. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości:
ilość: 1
17. Przygotowanie projektu protokołu uzgodnień dotyczącego rozwiązania prawa
użytkowania wieczystego z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach: ilość 1
18. Przygotowanie projektu protokołu uzgodnień dotyczącego dokonania darowizny na rzecz
Skarbu państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy państwowe Nadleśnictwo
Czaplinek: ilość 1
OŚWIATA
1. W dniu 18 listopada odbyło się posiedzenie komisji rozpatrującej złożone przez
nauczycieli wnioski o przyznanie dopłat do czesnego w ramach dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a,ust.1 Karty Nauczyciela oraz
Budżetem Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok , § 4300, rozdział 80146, dział 801.
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2. Rozpatrzono pozytywnie 2 złożone wnioski dofinansowania czesnego na kwotę ogółem
2175,00 zł. Pozytywnie rozpatrzono również wnioski złożone przez dyrektorów szkół
o dofinansowanie szkoleń indywidualnych i szkoleń rad pedagogicznych w kwocie
ogółem 3 480,00 zł.
3. W dniu 19 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowotnej powołanej
Zarządzeniem Burmistrza nr 54/2013 opiniującej wnioski o przyznanie świadczeń
ze środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych
przez Gminę Borne Sulinowo zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym. Komisja
rozpatrzyła 7 wniosków złożonych w większości przez emerytowanych nauczycieli.
Pozytywnie zaopiniowała 5 wniosków. Po zatwierdzeniu przez Burmistrza
wnioskodawcom udzielono zapomogi zdrowotnej na kwotę ogółem 3.100,00 zł.
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
1. W zakresie:
a) spraw obronnych:
- rozpoczęto opracowywanie nowej dokumentacji stałego dyżuru Burmistrza zgodnie
z nowymi wytycznymi ZUW (termin realizacji do końca br)
b) obrony cywilnej:
- zakończono wybrakowanie zużytego sprzętu obrony cywilnej będącego w użyczeniu
z ZUW,
c) zarządzania kryzysowego:
- w dniu 28 października br udział inspektora ds. ZK w posiedzeniu PZZK Starosty
Powiatowego. Problemy poruszane podczas narady to m.in. bezdomność, utrzymanie
dróg w czasie zimy.
d) zabezpieczenia ppoż.
1) Na terenie gminy mogą występować zagrożenia pożarowe, charakterystyczne dla
okresu jesiennego (pożary budynków/kominów spowodowane sezonem grzewczym,
pożary pustostanów, itp.).
2) utrzymuje się podwyższone ryzyko zagrożenia zaczadzeniami (informacja na stronie
internetowej).
3) zbliżający się okres zimy (spadki temperatury, opady deszczu i śniegu) może
powodować zagrożenia wynikające z przebywania ludzi na lodzie, oblodzenia dróg
i przejść.
4) W dniu 16 października br KP PSP w Szczecinku przeprowadziła inspekcję – ocena
bdb i przegląd techniczny pojazdów i sprzętu OSP Łubowo w ramach KRSG – ocena db.
Zalecenia: remont układu wodno-pianowego (w trakcie realizacji), oznakowanie
pojazdów nr operacyjnymi;
5) W minionym okresie Zespół kontrolny KP PSP ze Szczecinka przeprowadził inspekcje
jednostek pozostających poza KSRG:
- OSP Borne Sulinowo – odstąpiono od inspekcji ze względu na brak przeglądu
technicznego pojazdu, brak kierowcy z uprawnieniami – ocena ndst.;
- OSP Juchowo – brak przeglądu technicznego pojazdu brak kierowcy z uprawnieniami –
ocena ndst.;
e) Inne sprawy:
1) W dniu 24 października br. odbyła się kontrola Komisji rewizyjnej w zakresie
wykonania zaleceń wynikających z kontroli 3 marca 2011 roku oraz kosztów
utrzymania OSP i stan przygotowania OSP do bieżącej działalności w przedziale
na poszczególne jednostki.
2) Zgodnie z sugestiami Komisji Rewizyjnej, aby zmniejszyć koszty „osobowe”,
a zwiększyć koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, przygotowano
projekt uchwały dotyczący zmniejszenia wysokości ekwiwalentu za udział strażaków
w szkoleniach.
3) Aktualna sytuacja w OSP (wg stanu na 27.11.2013r):
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a) OSP Łubowo utrzymuje gotowość do działania w ramach systemu KSRG
(zakupiono środek pianotwórczy, remont układu wodno-pianowego, ustalana
jest możliwość oznakowania pojazdu).
b) OSP Juchowo złożyło wniosek do sądu o rejestrację stowarzyszenia pn. OSP
Juchowo; Jeden kierowca uzyskał już uprawnienia do prowadzenia pojazdów
uprzywilejowanych;
c) OSP Borne Sulinowo - nie posiada kierowców upoważnionych do prowadzenia
pojazdów uprzywilejowanych; samochód poddano przeglądowi rejestracyjnemu,
wyznaczono innego kierowcę samochodów i gospodarza strażnicy – p. Piotrowski
Mariusz;
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
1. Liczba Ludności wg stanu na dzień 29.11.2013
a. MIASTO BORNE SULINOWO:
pobyt stały
- 4.485 pobyt czasowy - 287
b. GMINA BORNE SULINOWO:
pobyt stały
- 4.987

pobyt czasowy - 131

---------------------------------------------------------------razem

- 9.472

-418

ogółem ludność 9.890
===================
2. W okresie od 1.11.2013 do 29.11.2013 r. zarejestrowano:
- urodzenia

3

- zgony

7

- małżeństwa

10

- zameldowanie na pobyt stały

14

- zameldowanie na pobyt czasowy

18

- przemeldowanie

-

- zameldowanie cudzoziemców

2

- wymeldowanie z pobytu stałego

18

- wymeldowanie z pobytu czasowego

4

- wymeldowanie administracyjne
1
3. Działalność gospodarcza (dane statystyczne z okresu 24.10.2013-29.11.2013):
1) Dokonano 26 zmian w systemie CEIDG ,
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4. Dowody Osobiste
1) Zarejestrowano 126 wniosków o wydanie dowodów osobistych, wydano 104 dowody
osobiste.
REFERAT ORGANIZACYJNY
1.

W październiku br. pracownik udzielający porad prawnych dla mieszkańców
miasta i gminy Borne Sulinowo udzielił następującej pomocy prawnej: przyjął ogółem
17 osób i udzielił 20 porad.
2. Rozpatrzono wnioski pracodawców na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników i wydano 5 decyzji.
4. Przygotowano wniosek do Kuratorium Oświaty na dofinansowanie pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników. Okres dofinansowania obejmuje miesiąc
październik, a kwota dofinansowania wynosi 8 081,00 złotych.
5. W dniu 28 listopada br. komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza nr
119/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku rozstrzygnęła konkurs na wolne stanowisko
urzędnicze (referent ds. dzierżaw i zarządzania
mieniem gminnym) w Referacie
Gospodarki Nieruchomościami. W wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru Komisja
wytypowała do zatrudnienia Panią Elizę Rasińską – Buczkowską zam. Borne Sulinowo.
5. Sporządzono ankietę dla potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pt. „Nastroje
zatrudnienia pracodawców w województwie zachodniopomorskim”.
6. Sporządzono ankietę dla Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie pt. „ Badanie wartości
w pracy preferencji pracowników w wynagrodzeniu”.
7. Podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 5 umów na organizację robót
publicznych , w ramach których zatrudniono 25 osób. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy
skierował w miesiącu październiku i listopadzie do wykonywania prac społecznie
użytecznych
po
30
osób
z
terenu
Gminy
Borne
Sulinowo.
Osoby te zostały skierowane do wykonywania prac porządkowych na terenie Sołectw, do
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz do Centrum
Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.
8. Podpisano aneks z ZETO Koszalin w sprawie obsługi systemu do Ewidencji Ludności
„SELWIN”.
9. Przyjęto opłatę skarbową na kwotę 2 783,00zł.
10.Zarejestrowano 4602 pism, które wpłynęły do Urzędu.
11.Wysłano 346 przesyłek poleconych, 581 listy zwykłe oraz 4546 przesyłek z.p.o.
i 343 sztuk plakatów i obwieszczeń.
12.Na tablicach Urzędu i w miejscach wyznaczonych wywieszono plakaty okolicznościowe
oraz ogłoszenia i zawiadomienia.
13.Podpisno umowę z Firmę Piotr Krupka „OPTIM” z Miastka na dostawę materiałów
biurowych dla Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie w roku 2014 .

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
W zakresie Ochrony Środowiska
1. Wydano dwie decyzje nakazujące przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Kiełpino.
2. Wydano dwie decyzje umarzające w sprawie wydania decyzji nakazującej przyłączenie
do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeszyn.
3. Wszczęto postępowania administracyjne dotyczące miejscowości Nobliny w sprawie
wydania decyzji nakazującej przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
w są toku.
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4. Wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Starostwa Powiatowego
w Szczecinku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na „Zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w SM Sp. z o.o. w Bornem
Sulinowie poprzez budowę instalacji pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych.”
5. Wydano pięć postanowień odmawiających wszczęcie postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć
polegających na:
a. - budowie w ramach małej retencji wodnej ziemnego stawu o pow. 0,19 ha –
wnioskodawca – ENECO Sp. z o.o.;
b. - budowie ziemnego stawu rybnego o pow. 0,30 ha – wnioskodawca Sławomir Stępień;
c. przebudowie placu manewrowego przy sztucznym zbiorniku wody do celów
przeciwpożarowych w oddziale leśnym 102a w leśnictwie Borne – wnioskodawca –
Nadleśnictwo Borne Sulinowo;
d. - przebudowie placu manewrowego przy sztucznym zbiorniku wody do celów
przeciwpożarowych w oddziale leśnym 111a w leśnictwie Borne – wnioskodawca
– Nadleśnictwo Borne Sulinowo;
e. - przebudowie placu manewrowego przy sztucznym zbiorniku wody do celów
przeciwpożarowych w oddziale leśnym 168b w leśnictwie Borne – wnioskodawca
– Nadleśnictwo Borne Sulinowo;
6. Wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek PMR Energy Sp. z o.o. z siedzibą
w Szczecinku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na „Budowie biogazowi rolniczej o mocy 1 MW na dz. nr 1/4 w Bornem
Sulinowie.”
7. W związku z pismem Ministerstwa Środowiska wydano postanowienie pozytywnie
opiniujące wniosek Gas Plus International Sp. z o. o. o przedłużenie czasu ważności
koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 60/2008/p
„Szczecinek” uzyskanej 2 grudnia 2008 ważnej do 2 grudnia 2013.
8. 9. W związku ze zgłoszeniem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Słoneczna 3 w Bornem
Sulinowie plagi szczurów wyznaczono termin (16 - 20 grudnia 2013r.) na przeprowadzenie
deratyzacji na terenie miasta Borne Sulinowo.
9. W związku z wydaniem decyzji nakazującej Agencji Nieruchomości Rolnych uprzątniecie
działki nr 71 oraz działki 125/21 obręb Jeleń, gmina Borne Sulinowo, dnia 07 listopada br.,
wpłynęło odwołanie w/w od decyzji Burmistrza Bornego Sulinowa.
10. Decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie utrzymano w mocy
wydane przez Burmistrza Bornego Sulinowa decyzje odmawiające odebrania zwierząt
posiadaczowi.
11. Wydano warunki techniczne na podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej budynków
zlokalizowanych w m. Jeleń – 23/4, 23/2, 23, 24/1, 24/2.
12. Wydano decyzję na kolejny okres jednego roku w sprawie uiszczania opłat
za zorganizowane przez Gminę Borne Sulinowo opróżnianie zbiornika bezodpływowego
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek.
13. W dniu 30 października 2013r. przeprowadzono prelekcje (klasy IV-VI) w szkole
podstawowej im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie poświęcone
zwalczaniu bezdomności zwierząt.
14. Od 12 listopada do 06 grudnia br. trwała akcja zbiórki karmy dla dziko żyjących kotów
w szkole podstawowej im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie. W Szkole
odbywały się seanse filmowe dla uczniów o tematyce zwierzęcej, na które biletem wstępu
jest karma dla kotów. Zebrana karma zostanie przekazana dla Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami działającego w Bornem Sulinowie.
15. 16.Wysłano zestawienie tabelaryczne do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
w sprawie aktualizacji zapisów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
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dla planowanych działań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w latach 20132015.
W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa
16. Wydano 5 szt. zaświadczeń o wielkości posiadanego lub nieposiadania gospodarstwa rolnego
oraz użytków rolnych.
17. Wysłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku 2 szt. wniosków o wydanie zezwolenia
na usunięcie drzew/krzewów z działek będących własnością gminy.
18. Przeprowadzono 6 lustracji w terenie dotyczących wycinki drzew/krzewów oraz
sporządzono protokoły oględzin drzew/krzewów niezbędne do wydania decyzji.
19. Podpisano umowę sprzedaży/przekazania drewna 4 szt.
20. Wydano 23 decyzji w sprawie usunięcia drzew.
21. Wezwano 5 osób do uzupełnienia braków formalnych występujących we wnioskach
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.
22. Przyjęto do rozpatrzenia 5 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
W zakresie zamówień publicznych
23. Przygotowano i przeprowadzono
postępowanie przetargowe na zadanie: Zimowe
utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014.
24. Przystąpiono do przygotowania dokumentacji przetargowej na zadanie: Świadczenie usług
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Bornem
Sulinowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania oraz zwrotów przesyłek
pocztowych.
W zakresie gospodarki odpadami.
25. Bieżąca aktualizacja zestawienia dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Bornem Sulinowie , zawierającego informację o nieruchomościach na które zostały złożone
deklaracje w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami wraz ze szczegółowymi danymi
(m.in. ilość osób zamieszkujących w przypadku nieruchomości zamieszkałych; ilość
i pojemność koszy oraz terminy ich opróżnień; czy na nieruchomości odpady są gromadzone
w sposób selektywny).
26. Przygotowano i wysłano odpowiedzi na bieżącą korespondencję dot. gospodarki odpadami
komunalnymi.
27. Przygotowywane są (sukcesywnie) i rozsyłane wezwania do złożenia deklaracji
do właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnili tego obowiązku – ok. 82 wezwania.
28. Przygotowano i wysłano pismo do PGK Sp. z o.o. Szczecinek i PUK Sp. z o.o. w sprawie
uwag dotyczących realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od mieszkańców gminy Borne Sulinowo.
29. Przygotowano i wysłano pismo do PGK Sp. z o.o. Szczecinek dotyczące uwag
do kwartalnego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości.
30. Przygotowano i przekazano pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. odpowiedzi
na skargę mieszkańca.
31. Wydano postanowienie w sprawie zwrotu deklaracji.
32. Opisywanie faktur dot. Gospodarki odpadami – na bieżąco.
33. Bieżąca weryfikacja - deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Borne Sulinowo .
34. Bieżąca weryfikacja korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Borne Sulinowo.
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35. Bieżące przygotowywanie i rozsyłanie Informacji o przyjęciu deklaracji oraz o przyjęciu
zmiany deklaracji do właścicieli nieruchomości.
36. Sporządzono informację o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej
za m-c październik 2013 r. i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego
37. Przygotowano ulotkę dla mieszkańców gminy dot. segregacji odpadów oraz PSZOK.
38. Przygotowano projekty uchwał dot. Gospodarki odpadami komunalnymi:
 Zmieniającą uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo
 zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA
Przygotowano i wydano:
1. Siedemnaście zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Osiem wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Sześć decyzji w sprawie podziałów nieruchomości.
4. Dwie decyzje rozgraniczeniowe.
5. Wszczęto dwa postępowania rozgraniczeniowe.
6. Wydano decyzję naliczającą opłatę planistyczną.
7. Udzielono informacji Agencji Nieruchomości Rolnych w Koszalinie i Szczecinku w sprawie
przeznaczenia nieruchomości w Jeleniu, Dąbrowicy i Łubowie.
8. Udzielono odpowiedzi Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Szczecinku
w sprawie nieruchomości w Bornem Sulinowie.
9. Udzielono odpowiedzi Staroście Szczecineckiemu w sprawie zapisów miejscowego planu dla
obrębu Kiełpino i Krągi.
10. Wystąpiono z wnioskiem do generalnego projektanta mpzp Miasta Borne Sulinowo
w sprawie interpretacji zapisów w związku z planowaną budową biogazowni rolniczej.
11. Przygotowano 180 wypisów z planu dla RZGW w Szczecinku dla potrzeb wyceny
nieruchomości.
Informacja o prowadzonych pracach w zakresie planowania przestrzennego:
1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 12/3, 12/16,
12/63, 12/73, 12/92, 12/94, 22/61, 22/62 położonych w miejscowości Dąbrowica.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.) ogłoszono
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działek nr 12/3, 12/16, 12/63, 12/73,
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12/92, 12/94, 22/61, 22/62 położonych w miejscowości Dąbrowica wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 listopada 2013 r. do dnia 2 grudnia 2013 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie pokój nr 21 w godzinach pracy urzędu..
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbyła się
w dniu 21 listopada 2013r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Bornem Sulinowie.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do
Burmistrza Bornego Sulinowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 19 grudnia 2013r.
2. Projekt zmiany studium uwarunkowań dla obrębu Komorze i projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla działek nr ewid. 2/1,
5/7, 33/5, 33/6, 61/4, 66, 70, 84/2, 89/4 położonych w miejscowości Komorze oraz zmiana
studium dla obrębu Komorze.
W dniu 24 kwietnia 2013r. odbyło się spotkanie z wykonawcą planu w sprawie projektu planu.
Oczekujemy na pierwszy projekt zmiany studium.
3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grzywnik
Dnia 22 listopada 2013r. minął termin uzgodnień przedmiotowego dokumentu. Projekt uzyskał
22 pozytywne opinie oraz dwa uzgodnienia. Z uwagi na negatywne stanowisko Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie projekt planu jest w trakcie uwzględniania uwag.
4. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juchowo,
Jelonek, Silnowo i Piława.
Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna w dniu 22 listopada 2013r pozytywnie
zaopiniowała projekt mpzp dla obrębu Silnowo i Jelonek. Dokumenty zostaną przekazane
do uzgodnień.
5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 2/13, 2/15, 2/17,
2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/30, 2/31, 395, 396, 397, 398
położonych w obrębie Dąbrowica.
Z uwagi na wymaganą zmianę studium uwarunkowań dla obrębu Dąbrowica prace planistyczne
rozpoczną się w późniejszym terminie.
6. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Borne Sulinowo
dla obrębu Dąbrowica, Łubowo, Jeleń, Przyjezierze, Śmiadowo.
W dniu 15 października wybrano ofertę na opracowanie w/w zmiany studium . Oferowana cena
to 55 350,00 zł. brutto. Termin wykonania 18 miesięcy.
W dniu 2 grudnia 2013r. ukazało się obwieszczenie Burmistrza wszczynające procedurę
planistyczną. Termin na składanie uwag to 23.12.2013r.
7. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
dla obrębu 06 i 07 położonych w Bornem Sulinowie.
W dniu 26 listopada 2013r, podpisano umowę na opracowanie w/w dokumentu. Kwota
opracowania; 16 605,00 zł brutto. Termin wykonania 18 miesięcy.
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W dniu 3 grudnia 2013r. ukazało się obwieszczenie Burmistrza wszczynające procedurę
planistyczną. Termin na składanie uwag to 24.12.2013r.
Renta planistyczna
Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo tzw. renta
planistyczna.
W związku z art. 36.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym przez okres pięciu lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały
się obowiązujące, burmistrz może pobrać opłatę planistyczną. Opłatę ustala się w drodze decyzji.
Zasady określenia wartości nieruchomości ustalają przepisy o gospodarce nieruchomościami.
Opłata jest dochodem własnym Gminy.
W dniu 24 października 2013r. zakończono postępowania w sprawie naliczenia opłaty
planistycznej. Dla terenu dz. nr 1/4 położonej w obrębie 05 Borne. Wysokość opłaty 4600,00 zł.
W dniu 26 listopada 20113r. wydano decyzję w tej sprawie.
Edukacja ekologiczna
Od dnia 14 listopada 2013r. trawa kapania pod nazwa „Wielka akcja segregacja”.
Akcja cieszy się wielkim zainteresowaniem. Uczestnicy poprzez zabawę poznają podstawowe
zasady segregacji odpadów.
W dniach od 6 grudnia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. zaplanowano akcję pod nazwą
„Choinka dla ptaków”

INWESTYCJE
1. W ramach zarządzania drogami gminnymi:
 Wydano 9 decyzji i naliczono opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych
w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej na terenie
miasta i gminy Borne Sulinowo,
 Wydano 2 decyzje na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg
publicznych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo,
 Wydano jedno uzgodnienie na lokalizacje zjazdów z gminnych nieruchomości drogowych
na nieruchomości budowlane,
 Podpisano 16 umów i naliczono opłaty w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń
infrastruktury technicznej w nieruchomościach drogowych na terenie gminy Borne
Sulinowo,
 Wydano 7 umów na lokalizację infrastruktury technicznej i udostępnienie nieruchomości
drogowych na cele budowlane w na terenie gminy Borne Sulinowo,
2. Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne (ustawa z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych - art. 4 pkt.8) oraz zawarto Umowy na realizację
zadań:
- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert,
- zawarto umowy lub zlecenia na realizację,
- przeprowadzono procedurę uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót
budowlanych właściwemu organowi,
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Na zadanie tj.:




3.


Niwelacja i wyrównanie terenu dz. nr 74/7 i 74/12 pod budowę boisk w Noblinach.
Utwardzenie drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 220 w Kiełpinie,
Budowa 200mb chodnika w m. Kiełpino,
Utwardzenie drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 3/3 w m. Kądzielna.
Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową.
Zakończono prace budowlano – remontowe w klatce B budynku przy ul. Słowackiego 9
w m. Bornem Sulinowie. Trwają roboty budowlane zewnętrzne.
 Trwają roboty związane remontem lokalu komunalnym w m. Krągi 55 polegający
na wykonaniu łazienki wraz z instalacjami wod-kan i elektr. oraz centralnego ogrzewania.
 Trwają prace związane z poprawą bezpieczeństwa przy drogach, aktualnie usuwane
są zakrzaczenia przy drogach gminnych oraz uzupełnianie nierówności kruszywem
drogowym.
 Zakończono remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie.
 Trwają prace związane z przygotowaniem oświetlenia świątecznego dróg i placów
publicznych.
4. Zakończono i rozliczono realizację zadania pn.: „Budowa bieżni rekreacyjnej
o nawierzchni syntetycznej dla potrzeb Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej w Bornem
Sulinowie” Trwają roboty budowlane.
5. Zakończono i rozliczono realizację zadania pn.: „Remont połączony z modernizacją
budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej”. Zadanie obejmuje całkowitą wymianę instalacji
elektrycznej I piętra budynku oraz remont podłóg.
6. Zakończono i rozliczono realizację zadania pn.: „Przebudowę istniejącego obiektu
infrastruktury sportowej na boisko wielofunkcyjne w Bornem Sulinowie”.
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