Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Bornego Sulinowa
w okresie międzysesyjnym
Ostatnia sesja, na której przedstawiana była informacja z działalności
Burmistrza Bornego Sulinowa odbyła się w dniu 30 czerwca 2016 r.

SPOTKANIA
W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła

w

następujących spotkaniach:
 06 lipca 2016r. – podpisanie aktu notarialnego – Notariusz Nintza,
 06 lipca 2016r.- spotkanie z Komendantem Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie sprawy bieżące,
 07 lipca 2016r. – spotkanie z Radami Osiedla nr 1 i 2 – sprawy bieżące,
 08 lipca 2016r. – udział w pikniku rodzinnym w Kiełpinie,
 18 lipca 2016r. – spotkanie z prezesem OSP Miasta Borne Sulinowo,
 18 sierpnia 2016r. – spotkanie z sołtysem Sołectwa Łubowo – sprawy bieżące,
 19 sierpnia 2016r. – spotkanie z Dyrektorem Biblioteki - sprawy organizacyjne,
 22 sierpnia 2016r. – posiedzenie zarządu LGD Pojezierze Razem - Starostwo
Powiatowe Szczecinek,


23 sierpnia 2016r. – spotkanie z Naczelnikiem Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia
PSP Borne Sulinowo i Z-cą Komendanta Głównego PSP w sprawie konferencji
z okazji 20-lecia ratownictwa wodnego w KSRG ,

 24 sierpnia 2016r. –spotkanie z nowym Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bornem Sulinowie – sprawy organizacyjne,
 25 sierpnia 2016r. - podpisanie aktu notarialnego – Notariusz Nintza,
 29 sierpnia 2016r. - rada nadzorcza PUK Borne Sulinowo,
 01 września 2016r. – spotkanie z Prezesem PUK Borne Sulinowo – sprawy bieżące,
 01 września 2016r. – spotkanie z Dyrektorami Szkół sprawy organizacyjne na nowy
rok szkolny 2016/2017,
 03 września 2016r. - udział w narodowym czytaniu Quo Vadis Henryka Sienkiewicza,
 03 września 2016r. – dzień pieczonego Ziemniaka –Silnowio,
 05 września 2016r. – podpisanie aktu notarialnego – Notariusz Ryndak,
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 05 września 2016r. – spotkanie z Dyrektorem CKiR Borne Sulinowo w sprawie
organizacji gminnych dożynek,
 05 września 2016r. –spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół w Łubowie – sprawy
bieżące,
 07 września 2016r. – udział w konferencji z okazji 20 lecia ratownictwa wodnego w
KSRG – Borne Sulinowo,
 09 września 2016r. - podpisanie aktu notarialnego – Notariusz Czernicki,
 10 września 2016r. – Dożynki Gminne – Juchowo,
 14 września 2016r. – walne zebranie członków LGD Pojezierze Razem – Starostwo
Powiatowe Szczecinek,
 16 września 2016r. – XII Ogólnopolski Plener Artystyczny „Jesienne Inspiracje” –
Borne Sulinowo,
 17 września 2016r. – V Rodzinny Festiwal Dyni – Radacz,
W sprawach skarg i wniosków w okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego
Sulinowa oraz Zastępca Burmistrza przyjęli 32 interesantów.
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REFERAT ORGANIZACYJNY
1. Złożono wniosek do Kuratorium Oświaty w Szczecinie o zwrot dofinansowania
pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników przez jednostki
samorządu terytorialnego za okres od 01.08.2016 r. do 31.08.2016 r.
2. W dniu 14 lipca br. przeprowadzony został egzamin kończący służbę przygotowawczą
dla pracownika Referatu Inwestycji Pana Krzysztofa Olkowskiego.
3. W dniu 21 lipca 2016 r. zatwierdzono rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie. Komisja Konkursowa
rekomendowała do zatrudnienia na to stanowisko Panią Iwonę Gajewską-Tranbowicz.
4. W dniu 18.08.2016 r. zatwierdzono rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Kierownika
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Komisja
Rekrutacyjna rekomendowała do zatrudnienia na to stanowisko Panią Eleonorę
Winiarską.
5. W dniu 11 sierpnia br. podpisano zarządzenie w sprawie sposobu postępowania
pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie wobec działań podejmowanych
przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
6. W dniu 5 września br. przekazano do Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie
informację o ilość dokumentacji niearchwalnej z wyborów Prezydenta RP z 2015 r.
oraz wyborów samorządowych z 2014 r., które przechowywane są dotychczas
w tutejszym Urzędzie. Łączna ilość przechowywanej dokumentacji wynosi ok. 600 kg, tj.
ok. 13,00 mb.
7. Podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 5 umów o organizację robót
publicznych, w ramach których zatrudniono 7 osób oraz jedną umowę o organizację
stażu, w ramach której staż odbywa 1 osoba.
8. W miesiącach od lipca do września Powiatowy Urząd Pracy skierował do wykonywania
prac społecznie użytecznych 40 osób w każdym miesiącu. Prace są wykonywane
w sołectwach, na rzecz M-GOPS, Urzędu Miejskiego, PUK Sp. z o. o. oraz Szkoły
Podstawowej w Jeleniu.
9. Zarejestrowano 4553 pisma wpływające do Urzędu.
10. Wysłano 3235 przesyłek poleconych, 874 listy zwykłe oraz około 70 sztuk plakatów.
11. Pobrano opłatę skarbową w wysokości 3.633,00 zł.
12. W ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi na tablicach Urzędu
wywieszono 60 obwieszczeń oraz plakaty okolicznościowe.
REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY
1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, "Ochrona
bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez
edukację dzieci i młodzieży"
Dn. 19.06.2016r. złożono w ZMiGDP w Karlinie deklarację uczestnictwa Gminy Borne Sulinowo
w rozszerzeniu projektu. Zgłoszono udział 1 grupy uczniów klas I-III szkół podstawowych w 1dniowych warsztatach i 1 grupy uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjum w 2dniowych warsztatach edukacji ekologicznej w OEE w Lipiu.
LGD POJEZIERZE RAZEM
Dn. 21.06.2016r. - uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia i
posiedzeniu Rady LGD, a dn. 23.06.2016r. - uczestnictwo w szkoleniu Rady LGD
zakończonym egzaminem.
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Mały grant, „Twórcza aktywność jako międzypokoleniowa integracja – plener
artystyczny”
Dn. 24.06.2016r., w imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół, w
Starostwie Powiatowym w Szczecinku złożono wniosek o dofinansowanie zadania
polegającego na zorganizowaniu pleneru artystycznego. Całkowity koszt zadania wynosi
4.000 zł, wnioskowana kwota dotacji - 2.000 zł. Starostwo Powiatowe przyznało dotację w
kwocie 1.000 zł.
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Program modernizacji infrastruktury sportowej edycja 2016, „Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy ul. Sportowej w
Bornem Sulinowie”
Dn. 27.06.2016r., na wniosek Ministerstwa Sportu i Turystyki, złożono pisemne wyjaśnienia
dot. projektu bieżni lekkoatletycznej w Bornem Sulinowie.
Decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie otrzymano dofinansowanie zadania
we wnioskowanej kwocie, tj. 742.668,00 zł. Całkowita wartość inwestycji, wg kosztorysu
inwestorskiego, szacowana jest na 1.485.336,00 zł. Termin realizacji zadania planowany jest
na koniec 2017 i początek 2018 roku.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, „Budowa ścieżki
edukacyjno – przyrodniczej „Nasze małe arboretum” nad jez. Pile oraz zakup
wyposażenia do OEE w Bornem Sulinowie”
W dniach 1-8.07.2016r., w Ośrodku Edukacji Ekologicznej, przeprowadzono inwentaryzację
sprzętu zakupionego w ramach projektu.
„Montaż oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne
Sulinowo”
Opracowano i dn. 04.07.2016r. przesłano do WFOŚiGW w Szczecinie Sprawozdania z
osiągniętego efektu ekologicznego do Umowy dotacji nr 2015D0185K z dn. 16.06.2015r. i
Umowy pożyczki nr 2015P0184K z dn. 16.06.2015r.
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Program Youngster Plus
Dn. 05.07.2016r. wysłano do EFRWP deklarację uczestnictwa w programie Youngster Plus
w roku szkolnym 2016/2017.
Dn. 06.07.2016r. wysłano do EFRWP sprawozdanie z realizacji programu Youngster Plus
w roku szkolnym 2015/2016.
Dn. 25.08.2016r. podpisano umowę o współpracy w ramach programu Youngster Plus. W
roku szkolnym 2016/2017 dodatkowe zajęcia j. angielskiego prowadzone będą w III klasach
gimnazjum Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu IID w Bornem Sulinowie, a nauczycielem
prowadzącym będzie P. Mirosław Szeligowski.
PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska
miejskiego
Dn. 12.07.2016r. odebrano od Wykonawcy "Koncepcję programowo-przestrzenną rozwoju
terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo".
Dn. 05.08.2016r. złożono w ZMiGDP dokumenty uprawniające do wnioskowania w imieniu
Gminy Borne Sulinowo o dofinansowanie projektu w NFOŚiGW w Warszawie. Wartość
zadania szacowana jest wg kosztorysu na 2.752.158,95 zł, z czego dofinansowanie z PO IiŚ
2014-2020 stanowić ma 85%, a wkład własny Wnioskodawcy 15%. Realizację zakresu
zaplanowano na lata 2017-2020.
RPO WZ 2014-2020, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych
W związku z sezonem urlopowym projektantów i architektów, dn. 22.07.2016r., wspólnie z
kilkoma innymi samorządami z woj. zachodniopomorskiego, wystąpiono do Marszałka Woj.
Zachodniopomorskiego i p.o. Dyrektora Wydziału Wdrażania RPO z wnioskiem o przedłużenie
naboru RPZP.04.09.00-IZ.00-32-001/16 zaplanowanego na 01.08.2016r. - 30.09.2016r.
Dn. 17.08.2016r. otrzymano odpowiedź negatywną.
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Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, projekt ZMiGDP KIK/48 „Działania
infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności
publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”, projekt Gminy Borne Sulinowo "Modernizacja
systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły w m. Juchowo"
Dn. 05.08.2016r. złożono w ZMiGDP w Karlinie wniosek o płatność za okres 01.05 31.07.2016r. na kwotę 1.735.525,68 zł.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Przygotowanie
programów rewitalizacji, „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Borne
Sulinowo”.
Dn. 11.08.2016r., w Urzędzie Marszałkowskim WZP, złożono wniosek na dofinansowanie
operacji polegającej na opracowaniu programu rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo.
Całkowity koszt zadania wynosi 69.980,00 zł, z czego wnioskowana kwota dotacji 62.980,00 zł. Trwa ocena wniosku.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
„Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy
Borne Sulinowo”
Dn. 11.08.2016r. złożono w WFOŚiGW w Szczecinie wniosek o dotację oraz pożyczkę
na realizację zadania polegającego na montażu oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego
energią z OZE. Całkowity koszt zadania wynosi 387.877,92 zł, wnioskowana kwota dotacji 193.938,96 zł, wnioskowana kwota pożyczki - 193.938,96 zł. Trwa ocena wniosku.
PFRON, Program wyrównywania różnic między regionami III, "Likwidacja barier
transportowych poprzez zakup mikrobusu z windą do przewozu osób
niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie"
Na wniosek Starostwa Powiatowego w Szczecinku, dn. 18.08.2016r. złożono dodatkowe
wyjaśnienia do wniosku.
PROW 2014-2020, Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, „Przebudowa ulicy
Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie"
Opracowano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji
na środowisko i dn. 30.08.2016r. wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Otrzymana decyzja jest dokumentem niezbędnym do
złożenia wniosku o płatność i tym samym, rozliczenia inwestycji.
PROW 2014-2020, Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, „Przebudowa ulicy Leona
Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie”
Opracowano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji
na środowisko i dn. 30.08.2016r. wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach. Otrzymana decyzja jest dokumentem niezbędnym do
złożenia wniosku o płatność i tym samym, rozliczenia inwestycji.
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, Pomoc finansowa dla jednostek
samorządu terytorialnego z obszaru woj. zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na
poprawę infrastruktury sportowej, "Modernizacja bulodromu i zakup wyposażenia do
gry w bule w Bornem Sulinowie"
Opracowano i dn. 01.09.2016r. przesłano do Urzędu Marszałkowskiego WZ sprawozdanie
z realizacji zadania, tj. budowy bulodromu (2 boisk do gry w bule) przy CKiR w Bornem
Sulinowie. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 35.202,60 zł, z czego dofinansowanie
z UM WZP stanowiło 50% wartości zadania.
2. Promocja
a) strona internetowa
Aktualizowano urzędową stronę internetową www.bornesulinowo.pl.
b) portal społecznościowy
Aktualizowano profil Urzędu Miejskiego na portalu społecznościowym www.facebook.com.
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c) komunikator SISMS
Powiadamiano mieszkańców o ważnych wydarzeniach za pomocą SMSów.
d) media
Opracowano i przekazano informacje do lipcowej i sierpniowej wkładki Głosu
Koszalińskiego „Regiony”.
e) materiały graficzne
 opracowanie graficzne i druk zaproszeń na XIII Międzynarodowy Zlot Pojazdów
Militarnych „Gąsienice i Podkowy”,
 bulodrom – opracowanie projektów graficznych 2 tablic: informacyjnej
o dofinansowaniu projektu i instruktażowej „Jak gramy w bule”,
 opracowanie graficzne projektu logo dla Klubu Sportowego Gry w Bule "BorBul",
 opracowanie graficzne plakatów i zaproszeń na Dzień Pieczonego Ziemniaka
(w Silnowie),
 opracowanie grafiki na koszulki dla Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie,
 opracowanie graficzne dyplomów na konkursy (na najładniejszy wieniec dożynkowy
oraz na najsmaczniejsze ciasto) towarzyszące Gminnym Dożynkom 2016,
 opracowanie graficzne plakatu na V Rodzinny Festiwal Dyni w Radaczu.
f) materiały promocyjne
Dn. 16.06.2016r. zlecono skład i druk nowej ulotki informacyjno-promocyjnej miasta i gminy
Borne Sulinowo. Ulotka została wydana w nakładzie 10 tys. egz., w tym 3 tys. wersje
językowe: 2 tys. egz. wersja DE i 1 tys. egz. wersja EN. Jest to bezpłatna publikacja
ogólnodostępna w zasobach Urzędu Miejskiego oraz Centrum Informacji Turystycznej.
g) inne
Dn. 26.07.2016r., na prośbę dyrektora CKiR i kierownika Miejskiej Izby Muzealnej,
oprowadzenie polsko-amerykańskiego chóru koncertującego dn. 27.07.2016r. w BKO
w Bornem Sulinowie.
Dn. 28.07.2016r. - udział w nagraniu audycji Radia Koszalin – atrakcje turystyczne
Pojezierza Drawskiego.
Od 01.06 do 30.09.2016r. - udział w co tygodniowych audycjach Radia Koszalin
pt. „Detektywi Historii” z wątkiem historycznym dot. Bornego Sulinowa.
Dn. 10.08.2016r., wspólnie z TV Gawex, zorganizowano nagranie programu promującego
XIII Międzynarodowy Zlot pojazdów Militarnych.
Od 16 do 26.08.2016r. - zastępstwo pracownika MBP w Centrum Informacji Turystycznej.
3. Zagospodarowanie terenu gminy
Dn. 17.06.2016r. zlecono firmie Studio22 z Połczyna Zdroju posadowienie 2 tablic
informacyjnych na terenach sportowo-rekreacyjnych nad jez. Pile w Bornem Sulinowie.
Dn. 21.06.2016r., wspólnie z Komisją Rozwoju oraz dyrektorem CKiR - uczestnictwo
w objeździe terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.
Kontrola była jednym z elementów oceny przygotowania miasta i gminy Borne Sulinowo do
sezonu turystycznego 2016.
Dn. 24.06.2016r., wspólnie z przedstawicielem wykonawcy odnowienia oznakowania
gminnych szlaków rowerowych - firmą Studio22 z Połczyna Zdroju, dokonano objazdu
i kontroli wykonania zadania polegającego na odnowieniu gminnych szlaków rowerowych.
Po przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół odbioru prac oraz przyjęto do opisu
i realizacji fakturę za wykonanie zadania.
Dn. 27.06.2016r., po wcześniejszym zweryfikowaniu, uzupełniono oznakowanie gminnych
szlaków Nordic Walking. Brakujące elementy oznakowania zamówiono u wykonawcy
oznakowania szlaków, a montażu dokonano przy pomocy pracowników ekipy remontowobudowlanej Urzędu.
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Dn. 30.06.2016r., wspólnie z ekipą remontowo-budowlaną Urzędu oraz pracownikami PUK,
na terenie Lapidarium w Bornem Sulinowie posadowiono obelisk rodziny Stangen
z Międzylesia oraz płytę nagrobną członka rodu von Kleist z Radacza. Ponadto wyrównano
całą powierzchnię Lapidarium, zlecono przywiezienie czarnoziemu oraz posiano trawę
i uporządkowano cały teren. Planowane jest sukcesywne rozbudowywanie Lapidarium
o nowe elementy z terenu miasta i gminy Borne Sulinowo.
Dn. 19.07.2016r. zlecono P. Andrzejowi Mrozickiemu odnowienie liter na płycie członka
rodu von Kleist z Radacza posadowionej na Lapidarium w Bornem Sulinowie. Pracę
wykonano w terminie od 19-22.07.2016r.
Dn. 07.07.2016r. wystąpiono do Rady Osiedla nr 1 i 2 z wnioskiem o dofinansowanie zakupu
defibrylatora dla Urzędu Miejskiego.
Przygotowano specyfikację urządzenia AED i dn. 12.09.2016r. wszczęto procedurę zapytania
ofertowego na zakup 3 defibrylatorów do: Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, Centrum
Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bornem Sulinowie.
Dn. 01.08.2016r., w odpowiedzi na zgłoszenie turystów, dokonano kontroli oznakowania
turystycznego oraz dostępu do jez. Strzeszyn na terenie miejscowości Strzeszyn. Nie
stwierdzono nieprawidłowości.
Dn. 31.08.2016r. wysłano zapytania ofertowe na ustawienie 3 tablic informacyjnych
na terenie cmentarzy wojennych w Kłominie i Krągach oraz przygotowanie i posadowienie 2
płyt granitowych na terenie cmentarzy wojennych w Kłominie. Wyniki zapytań ofertowych
przekazano do referatu GN, który prowadzi sprawę wniosku o dofinansowanie urządzenia
i zagospodarowania cmentarzy wojennych na terenie gminy.
4. Organizacje pozarządowe
Organizacjom pozarządowym z terenu gminy Borne Sulinowo udzielano drogą elektroniczną
informacji nt. szkoleń i programów dot. pozyskiwania środków zewnętrznych.
Sporządzono aneks do umowy zawartej dn. 22.02.2016r. przez Stowarzyszenie
Trzeźwościowe „Pierwszy Krok” na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie
inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”.
Sporządzono aneks do umowy zawartej dn. 22.02.2016r. przez Stowarzyszenie „Promyk
Nadziei” na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja przedsięwzięć o charakterze
edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, integracyjno–rekreacyjnym dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym; imprezy okolicznościowe dla dzieci i młodzieży oraz dla ich
rodzin”.
Rozliczono dotację udzieloną Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie
na realizację zadania publicznego pn. „Spławikowe zawody wędkarskie dla dzieci
i młodzieży
z okazji obchodów Święta 3 Maja. 2. Spławikowe zawody wędkarskie
dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka”. Kwota 2.000,00 zł została wykorzystana przez
stowarzyszenie zgodnie z przeznaczeniem.
Rozliczono dotację udzieloną Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie
na realizację zadania publicznego pn. „Drużynowe Zawody Wędkarskie o „Puchar Burmistrza
Bornego Sulinowa”. Kwota 1.500,00 zł została wykorzystana przez stowarzyszenie zgodnie
z przeznaczeniem.
Rozliczono dotację udzieloną Zarządowi Rejonowemu PZERiI w Szczecinku na realizację
zadania publicznego pn. „Wyjazd integracyjno–rekreacyjny do Puszczykowa i Rogalina dla
seniorów
z miejscowości Łubowo”. Kwota 2.500,00 zł została wykorzystana przez stowarzyszenie
zgodnie z przeznaczeniem.
Rozliczono dotację udzieloną Stowarzyszeniu Miłośników Zespołu Szkół im. Oflag IID na
realizację zadania publicznego pn. „Aktywizacja uczniów z gminy Borne Sulinowo poprzez
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organizację festynu sportowo–rekreacyjnego i konkursu o historii i zasobach gminy”. Ze
przyczyn niezależnych od stowarzyszenia część dotacji została zwrócona na konto bankowe
Urzędu Miejskiego. Pozostała część dotacji w wysokości 600,00 zł została rozliczona
zgodnie z przeznaczeniem.
Rozliczono dotację udzieloną Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Folk” na realizację zadania
publicznego pn. „Regionalny przegląd zespołów śpiewaczych i kapel „Wiosenny Piknik
Folk”. Kwota 1.999,59 zł została wykorzystana przez stowarzyszenie zgodnie
z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część dotacji, tj. 0,49 gr., zwrócono na konto bankowe
Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.
Rozliczono dotację udzieloną Borneńskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Bornem
Sulinowie na realizację zadania publicznego pn. „Noc Świętojańska”. Kwota 4.000,00 zł
została wykorzystana przez stowarzyszenie zgodnie z przeznaczeniem.
Rozliczono dotację udzieloną Akrobatycznemu Klubowi Sportowemu „Darzbór” na realizację
zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Świata w Fitness Gimnastycznym Dzieci Novi Sad
Serbia
– 18–20 czerwca 2016r.”. Kwota 1.964,46 zł została wykorzystana przez klub zgodnie
z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 35,54 zł zwrócono na konto
bankowe Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.
Rozliczono dotację udzieloną Fundacji Działającej Na Rzecz Lokalnego Środowiska „Po
Uśmiech” na realizację zadania publicznego pn. „I Gminny Międzypokoleniowy Przegląd
Twórczości Artystycznej „Z Miłości dla mamy” Jeleń 2016 r.”. Kwota 1.999,86 zł została
wykorzystana przez stowarzyszenie zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana część
dotacji w wysokości 0,14 zł została zwrócona na konto bankowe Urzędu Miejskiego
w Bornem Sulinowie.
Dn. 18.07.2016r. - uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe
w Szczecinku pn. „Zakładanie i zasady funkcjonowania stowarzyszeń w oparciu o nowe
przepisy oraz fundusze unijne w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020”.
Przygotowano umowę na realizację przez Klub Sportowy „Pionier 95” zadania publicznego
pn. „Turniej o Puchar „Młodego Powstańca”. Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę
Borne Sulinowo kwotą 2.000,00 zł. Dotacja została przyznana w trybie pozakonkursowym.
Rozliczono dotację udzieloną Klubowi Sportowemu „Pionier 95” na realizację zadania
publicznego pn. „Turniej o Puchar „Młodego Powstańca”. Kwota 2.000,00 zł została
wykorzystana przez klub zgodnie z przeznaczeniem.
Rozliczono dotację udzieloną Stowarzyszeniu Dla Dzieci i Młodzieży Ze Środowisk
Lokalnych „Pomost” na realizację zadania publicznego pn. „Tatry, Sudety, Karkonosze
za nami, więc Świętokrzyskie zdobywamy”. Kwota 2.000,00 zł została wykorzystana przez
stowarzyszenie zgodnie z przeznaczeniem.
Udzielono merytorycznej pomocy związanej z utworzeniem Klubu Sportowego Gry w Bule
„BorBul” Borne Sulinowo i z opracowaniem statutu organizacji.
5. Wydarzenia
Wydano pozwolenia na organizację następujących imprez turystyczno-rozrywkowych:
 Impreza integracyjna – „Rimaster” w dn. 25.06.2016r.,
 Biwak Trzeźwościowy w dn. 11-15.08.2016r.,
 Festyn rodzinny w Śmiadowie w dn. 19.08.2016r.,
 Zakończenie lata 2016 w Łubowie w dn. 20.08.2016r.,
 I Zlot Motorowodny na jez. Pile w dn. 26-28.08.2016r.,
 Dzień pieczonego ziemniaka w Silnowie w dn. 03.09.2016r.,
 Dożynki gminne w Juchowie w dn. 10.09.2016r.
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oraz decyzję na zorganizowanie imprezy masowej – XIII Międzynarodowego Zlotu Pojazdów
Militarnych w dn. 12-15.08.2016r.
XIII Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych
Opracowano i przesłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku wniosek o dofinansowania
imprezy kwotą 10.000 zł.
Dn. 21.07.2016r. wystąpiono do dowódcy oddziału Żandarmerii Wojskowej w Olesznie
o udział funkcjonariuszy Żandarmerii w zabezpieczeniu porządku publicznego podczas
imprezy masowej.
Zlecono tłumaczenie programu imprezy na j. angielski i j. niemiecki. Program Zlotu w 3
wersjach językowych dostępny był w Centrum Informacji Turystycznej.
Dn.13.07.2016r. wykonano dokumentację fotograficzną koncertu Międzynarodowej Orkiestry
Saksofonowej SOS SAXOPHONE ORCHESTRA w Budynku Kulturalno – Oświatowym
w Bornem Sulinowie i zamieszczono fotorelację z wydarzenia na stronie
www.bornesulinowo.pl.
Dn. 27.07.2016r. wykonano dokumentację fotograficzną koncertu polsko–amerykańskiego
chóru „Muzyka darem od Boga” i zamieszczono fotorelację z wydarzenia na stronie
www.bornesulinowo.pl.
W dniach 12-15.08.2016r. wykonano dokumentację fotograficzną XIII Międzynarodowego
Zlotu Pojazdów Militarnych i zamieszczono fotorelację z wydarzenia na stronie
www.bornesulinowo.pl.
Dn. 27.08.2016r. wykonano dokumentację fotograficzną imprezy pn. „IV
Międzypokoleniowy Turniej w Bule” zorganizowanej przez Centrum Kultury i Rekreacji
w Bornem Sulinowie i Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku i zamieszczono fotorelację
z wydarzenia na stronie www.bornesulinowo.pl.
Dn. 27.08.2016r. wykonano dokumentację fotograficzną imprezy „Naleśnikowe zakończenie
wakacji - II edycja” i zamieszczono fotorelację z wydarzenia na stronie
www.bornesulinowo.pl.
Dn. 28.08.2016r. wykonano dokumentację fotograficzną „Targów Chleba i Miodu”
i zamieszczono fotorelację z wydarzenia na stronie www.bornesulinowo.pl.
Dn. 03.09.2016r. wykonano dokumentację fotograficzną Narodowego Czytania "Quo Vadis"
H. Sienkiewicza i zamieszczono fotorelację z wydarzenia na stronie www.bornesulinowo.pl.
Dn. 10.09.2016r. wykonano dokumentację fotograficzną Dożynek Gminnych w Juchowie
i zamieszczono fotorelację z wydarzenia na stronie www.bornesulinowo.pl.
Dn. 06.09.2016r. przygotowano wnioski o współpracę i udział poszczególnych jednostek
Wojska Polskiego w XIV Międzynarodowym Zlocie Pojazdów Militarnych zaplanowanym w
terminie 17-20.08.2017r. oraz udział delegacji Wojska Polskiego podczas obchodów Święta
Niepodległości w dniu 11.11.2017r.
6. Oświata
Stypendia motywacyjne
W związku z zakończeniem roku szkolnego 2015/2016, na podstawie list przesłanych przez
dyrektorów szkół z wykazem uczniów zakwalifikowanych do odbioru stypendium
motywacyjnego, na konta szkół przekazano łączną kwotę świadczenia stypendialnego w wys.
14.040,00 zł. Każdy uczeń, który zakwalifikował się do odbioru stypendium za osiągnięcia
naukowe i sportowe w II semestrze roku szkolnego otrzymał 180,00 zł.
Sporządzono 78 dyplomów z gratulacjami Burmistrza Bornego Sulinowa.
Wyprawka szkolna
Dn. 29 lipca 2016r. do Kuratorium Oświaty w Szczecinie przesłano tabelę z szacunkowymi
danymi dot. „Wyprawki szkolnej”. Tabela sporządzona została na podstawie informacji
przesłanych przez dyrektorów szkół z terenu gminy Borne Sulinowo. Decyzją Wojewody
Zachodniopomorskiego na zakup „Wyprawki szkolnej” szkołom przekazana została kwota
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w wys. 3.295,00 zł. W związku z obowiązkiem aktualizacji wniosku złożonego
do Kuratorium Oświaty w Szczecinie ws. wyposażenia szkół w podręczniki edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe, dyrektorzy szkół poproszeni zostali o zweryfikowanie podanych
wcześniej informacji. Na podstawie nowych danych opracowano wniosek, w którym Gmina
Borne Sulinowo wystąpiła o dotację w wysokości 58.503,00 zł. Wnioskowana kwota
na zakup podręczników i ćwiczeń została przyznana decyzją Wojewody
Zachodniopomorskiego.
Stypendia szkolne
W toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w celu ściągnięcia należności
wynikającej z nierozliczonego przez wnioskodawcę w 2015r. stypendium szkolnego,
wystawiono tytuł egzekucyjny na łączną kwotę 1.680,00 zł.
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
1. Sporządzono umowy najmu na lokale mieszkalne – w ilości 8 szt.
2. Sporządzono aneksy do umów najmu – w ilości 3 szt.
3. Sporządzono korektę do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dot. budynku wielorodzinnego położnego przy ul. J. Słowackiego 9A,B
w Bornem Sulinowie – w ilości 2 szt.
4. Sporządzono karty wymiaru opłat z tytułu zmiany stawki czynszu za korzystanie z
lokali mieszkalnych/socjalnych – w ilości 73 szt.
5. Sporządzono żądania odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokali
socjalnych/mieszkalnych – w ilości 45 szt.
6. Przeprowadzono 2 wizje w terenie.
7. Opisano rachunki – w ilości 46 szt.
8. Sporządzono zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie robót
budowlanych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 25 w
Łubowie, położnym na terenie działki nr 277/2 w obrębie Łubowo, gm. Borne
Sulinowo” celem dokonania rozeznania cenowego;
9. Sporządzono rozliczenia za wodę i ścieki – w ilości 4 szt.
10. Udzielono odpowiedzi na wniosek Komornika Sądowego w sprawie wskazania
noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe oraz o
wskazanie tymczasowego pomieszczenia – w ilości 3 szt.
11. Wystosowano pisma do Domu Pomocy Stowarzyszenia PRO-Bono w Gałowie 24, o
wskazaniu ww. ośrodka jako schronisko i tymczasowe pomieszczenie dla komornika
celem umieszczenia dłużników – w ilości 3 szt.
12. Wystosowano pisma/odpowiedzi – w ilości 25 szt.
13. Sporządzono protokół w sprawie odebrania prac wykonanych przez najemcę
w lokalu mieszkalnym.
14. Wystosowano do referatu FB pismo informujące o sprzedaży lokalu komunalnego
położonego w miejscowości Borne Sulinowo przy Al. Niepodległości 46B/7,
w kwestii zaprzestania obciążania czynszem najmu osoby zamieszkujące w ww.
lokalu.
15. Wystosowano do Agencji Nieruchomości Rolnych pismo w sprawie przejęcia
nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką
nr 25/2 o pow. 0,9055 ha położonej w miejscowości Jeleń, obręb Jeleń.
16. Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Szczecinku z wnioskiem o wydanie
zaświadczenia o samodzielności lokalu położonego przy ul. Kościuszki 38/3
w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo.
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17. Wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia opłaty
adiacenckiej z tyt. wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału
działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 93 o pow. 0,5108 ha,
położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gminie Borne Sulinowo.
18. Umorzono w całości postępowanie w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków działką Nr 93 o pow. 0,5108 ha, położonej w miejscowości Borne
Sulinowo, obręb Borne 06, gminie Borne Sulinowo na skutek dokonanego podziału.
19. Udzielono pisemnych odpowiedzi dla osób zainteresowanych nabyciem
nieruchomości gminnych – w ilości 15 szt.
20. Wysłano do sołtysów informacje o sprzedaży mienia gminnego – w ilości 8 szt.
21. Udzielono pisemnej odpowiedzi w kwestii ustanowienia służebności gruntowej
przejścia i przejazdu przez działkę będącą własnością Gminy Borne Sulinowo,
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 3/38, położoną w miejscowości Borne
Sulinowo, obręb Borne 06.
22. Skompletowano pełną dokumentację niezbędną do sprzedaży i ogłoszono przetargi na
sprzedaż nieruchomości – w ilości 6 szt.
23. Wystąpiono do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o.
z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie przebiegu sieci.
24. Udzielono pisemnej odpowiedzi, w kwestii podziału działki gminnej oznaczonej nr 12,
położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07.
25. Wezwano właścicieli działki o usunięcie naniesień z nieruchomości gruntowej,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 1/205,
położonej
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07.
26. Udzielono pisemnej odpowiedzi Kancelarii adwokackiej w kwestii uzgodnienia
warunków wykupienia przez Gminę Borne Sulinowo działki nr 51/12, położonej w
miejscowości Jeleń oraz wypłatę odszkodowania za działkę nr 51/7 położoną
w miejscowości Jeleń.
27. Sporządzono pełną dokumentację oraz przeprowadzono 6 przetargów.
28. Z przeprowadzonych przetargów negatywnych sporządzono protokoły – w ilości 6 szt.
29. Sporządzono pełną dokumentację i przeprowadzono przetargu ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1, stanowiącej własność Gminy Borne
Sulinowo, położonej w miejscowości Borne Sulinowo przy
ul. M. Reja nr
15A, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo wraz z udziałem 33/1000 części w
działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 37/88 o pow. 0,3959 ha.
Zawarto akt notarialny sprzedaży nieruchomości za kwotę: 77 270,00 zł.
30. Sporządzono pełną dokumentację i przygotowano do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Borne
Sulinowo, położoną w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 408/1 o pow. 0,0264 ha.
Zawarto akt notarialny sprzedaży nieruchomości za kwotę: 6 800,00 zł.
31. Sporządzono pełną dokumentację i przygotowano do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Borne
Sulinowo, położoną w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 409/11 o pow. 0,0290 ha.
Zawarto akt notarialny sprzedaży nieruchomości za kwotę: 7 500,00 zł.
32. Sporządzono pełną dokumentację i przygotowano do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym odrębną własność lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy Al.
Niepodległości nr 46 w miejscowości Borne Sulinowo obręb Borne 07, gmina Borne
Sulinowo wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz zabudowanej działce
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gruntu Nr 66/2 o powierzchni 0,4724 ha. Zawarto akt notarialny sprzedaży
nieruchomości za kwotę: 93 590,00 zł.
33. Sporządzono pełną dokumentację i przygotowano do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość gruntową,
położoną w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo, składającą
się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 296/2 o pow. 0,0496
ha oraz nr 299 o pow. 0,1700 ha. 18 440,00 zł
34. Udzielono pisemnej odpowiedzi na złożony wniosekk w sprawie nabycia lokalu
mieszkalnego nr 3, położonego przy ul. Kościuszki 38 w miejscowości Łubowo, obręb
Łubowo, gminie Borne Sulinowo.
35. Udzielono pisemnej odpowiedzi w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym nr 18, położonej w miejscowości Łączno, oznaczonej
w ewidencji gruntów budynków działką Nr 31/1 o pow. 0,4400 ha,
36. Udzielono pisemnej odpowiedzi w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3,
położonego przy Al. Niepodległości 46B w miejscowości Borne Sulinowo, obręb
Borne 07, gminie Borne Sulinowo – w ilości 2 szt.
37. Udzielono pisemnych odpowiedzi o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości
gminnych – w ilości 3 szt.
38. Udzielono pisemnej odpowiedzi w kwestii sprzedaży lokalu położonego
w budynku posadowionym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
nr 11/13 o pow. 0,1433 ha położonej w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo.
39. Udzielono pisemnej odpowiedzi w kwestii sprzedaży bądź dzierżawy części
nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 37/31.
40. Zapoznano się ze sprawami i zaopiniowano karty spraw: w ilości 46 szt.
41. Zweryfikowano dokumenty przygotowane przez pracowników do podpisu Burmistrza
– pisma w ilości 28 szt.
42. Udzielono pisemnej odpowiedzi w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
w stosunku do nieruchomości stanowiącej własność osób prywatnych – w ilości 3 szt.
43. Wystosowano do Refaratu FB wm. pismo informujące o wyniku przeprowadzonych
przetargów oraz przeksięgowaniu wpłaconych przez uczestników wadiów
w ilości 2 szt.:
44. Sporządzono i wywieszono informację o wynikach przeprowadzonych przetargów –
w ilości 7 szt.
45. Rozliczono fundusz remontowy za lokale komunalne wchodzące w skład Wspólnot
Mieszkaniowych, za miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2016r.
46. Rozliczono dostawę mediów do nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy
Borne Sulinowo oraz osób prywatnych, położonej w miejscowości Silnowo 24, obręb
Silnowo.
47. Opublikowano w prasie lokalnej, na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie
Informacji Publicznej ogłoszenia o sprzedaży 6 przetargach i 6 wykazów
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz opublikowano ogłoszenia
o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych.
48. Opublikowano na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej
wykazy o nieruchomościach gminnych przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.
49. Opisano faktury i przekazano do Referatu Finansów i Budżetu celem uregulowania
płatności - w ilości 52 szt.
50. Poinformowano pisemnie osoby nabywające nieruchomości gminne o terminach
zawarcia aktu notarialnego – w ilości 4 szt.
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51. Sporządzono informację dotyczącą naliczonego podatku VAT z tyt. zbycia/ nabycia
mienia gminnego za miesiąc czerwiec, lipiec, sierpień 2016r.
52. Zlecono zamówienia m.in. na:
 ogłoszenia w prasie wyciągów i wykazów,
 wycenę nieruchomości,
 wykonanie wypisów i wyrysów,
 wykonanie prac geodezyjnych.
53. Zawarto 8 szt. umów dzierżaw na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne
Sulinowo.
54. Zawarto 2 szt. umów użyczenia na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne
Sulinowo.
55. Sporządzono 10 szt. projektów uchwał do akceptacji Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie na przekazanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy
Borne Sulinowo.
56. Wystawiono 6 ofert nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
57. Wystosowano do 2 osób żądanie zapłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego
korzystania z nieruchomości gminnej.
58. Wystosowano do 2 dzierżawców pismo przypominające o zbliżającym się terminie
wygaśnięcia umowy dzierżawy i konieczności złożenia stosunkowo wcześniej wniosku
o dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo
w przypadku dalszego zainteresowania dzierżawą.
59. Wezwano 4 osoby do uzupełnienia braków formalnych występujących we wnioskach
o najem lokalu mieszkalnego/socjalnego.
60. Zwołano trzy posiedzenia Komisji Mieszkaniowej.
61. Udzielono odpowiedzi 5 osobom wnioskującym o przydział lokalu
mieszkalnego/socjalnego.
62. Sporządzono i wywieszono do publicznej wiadomości listę osób zakwalifikowanych
do zawarcia umowy najmu na lokale socjalne
63. Nadano numery porządkowe dla 3 nieruchomości znajdujących się na terenie gminy
Borne Sulinowo.
64. Przeprowadzono kontrolę cmentarzy komunalnych mającą na celu sprawdzenie stanu
faktycznego co do zgodności wykonywania usług zgodnie z umową o administrowanie
cmentarzami komunalnymi.
65. Wystosowano do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem
Sulinowie pismo wzywające do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
cmentarzy komunalnych.
66. Wystosowano do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem
Sulinowie pismo wyrażające zgodę na udostępnienie nieruchomości stanowiących
własność gminy Borne Sulinowo w celu zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc
parkingowych dla turystów odwiedzających imprezę „Zlot Pojazdów Militarnych”.
67. Przeprowadzono archiwizację dokumentów :
- działki nr 292 i 293 obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo, lokal nr 4, lata 20002015r.,
- działki nr 292 i 293 obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo, lokal nr 1, lata 20062015r.,
- działki nr 3/29 i 3/13 obręb Borne 06, Borne Sulinowo, lata 2003-2009r.,
- działka nr 1/146 obręb Borne 07, Borne Sulinowo, lata 1996-2009r.,
- działka nr 4/6 obręb Borne 05, Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 3D lokal nr 10,
lata 1993-2014r.,
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- działka nr 4/6 obręb Borne 05, Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 3C lokal nr 9,
lata 1993-2011r.,
- działka nr 37/28 obręb Borne 06, Borne Sulinowo, ul. J. Słowackiego 9A lokal nr 12,
lata 2007-2016r.,
- działka nr 37/28 obręb Borne 06, Borne Sulinowo, ul. J. Słowackiego 9A lokal nr 7,
lata 2007-2016r.,
- działka nr 37/88 obręb Borne 06, Borne Sulinowo, ul. M. Reja 15A lokal nr 1,
lata 2004-2015r.,
- działka nr 244 obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo, ul. Kościuszki 26/4,
lata 1992-2013r.,
- działka nr 4/6 obręb Borne 05, Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 3B lokal nr 5,
lata 1992-2015r.,
- działka nr 17/1 obręb Czochryń 3, gmina Borne Sulinowo, lata 2002-2012r.
(dokumentacja techniczna budynku),
- działka nr 17/1 obręb Czochryń 3, gmina Borne Sulinowo, lata 2011-2014r.
- działka nr 66/2 obręb Borne 07, Al. Niepodległości 46A/5, lata 1994-2015r.
- działka 66/25 obręb Borne 06, ul. Jana Brzechwy, lata 2007-2016r.,
- archiwizacja aktów notarialnych osoby prywatne obręb Ciemino, obręb Czochryń,
- archiwizacja dz. 299 i 296/2 obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo lata
2000-2016r.,
- archiwizacja działki nr 408 po podziale 408/1 obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo
lata 2015-2016r.,
68. Wysłano korespondencję - w ilości 150 szt.
69. Przejęto od byłego najemcy lokal socjalny położony w Bornem Sulinowie przy Al.
Niepodległości 3D/10,
71. Sporządzono miesięczną deklarację podatkową – 4szt.
REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU
1. W dniu 27 stycznia 2016 roku wystąpiliśmy do Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
z wnioskiem o uwzględnienie w rozliczeniu dotacji przeznaczonych na realizację w 2015
roku zadań z zakresu spraw obywatelskich: dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz
rejestracji stanu cywilnego, poniesionych przez Urząd wydatków rzeczowych w 2015 r.
na łączną wartość 6.903,00 zł (sześć tysięcy dziewięćset trzy złote 00/100).
Tego samego dnia wysłaliśmy do w/w Wydziału korektę rozliczenia zbiorczego
przedmiotowej dotacji, gdzie wykazaliśmy wykorzystanie dotacji przyznanej w 2015 roku
w 100 % tj. na otrzymane 79.592,00 zł wykorzystanie 79.592,00 zł.
W dniu 8 lutego 2016 roku wpłynęło do Urzędu pismo ZUW Wydziału Finansów
i Budżetu w sprawie prawidłowego rozliczenia dotacji celowych przekazanych jednostkom
samorządu terytorialnego w 2015 r. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale
75011 – Urzędy wojewódzkie, § 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom. W piśmie tym zawarto, iż rozliczenie dotacji winno nastąpić zgodnie
z wytycznymi wskazanymi przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
w tabeli, gdzie na plan po zmianach 79.592,00 zł, wykonanie wg WSOiC (zgodnie
z algorytmem MF) winno być 72.689,18 zł i do zwrotu 6.902,82 zł.
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji za 2015 rok nie zostało przez nas skorygowane,
ponieważ Gmina Borne Sulinowo stoi na stanowisku, iż nie powinniśmy finansować zadań
zleconych z środków własnych.
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W dniu 1 kwietnia 2016 r. wpłynęło do Urzędu postanowienie Wojewody
Zachodniopomorskiego Nr FB-4.3152.4.3.2016.TM z dnia 29 marca 2016 r. o wszczęciu
postępowania administracyjnego celem wydania decyzji określającej kwotę dotacji celowej
przypadającej do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, w związku
z niedokonaniem zwrotu do dnia 31 stycznia 2016 roku łącznej kwoty 6.902,82 zł.
W ślad za w/w postanowieniem Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 3 czerwca 2016
roku przesłał ostatecznie zweryfikowane przez Wydział Spraw Społecznych
i Cudzoziemców w dniu 20 maja 2016 r. zestawienie liczby czynności z zakresu spraw
obywatelskich wykonanych przez Gminę w 2015 r. wraz z wydrukiem z BUSC (pismo
FB-4.3152.4.3.2016.TM z dnia 31 maja 2016 r.). Po dokonaniu korekty czynności kwota
dotacji do zwrotu wynosi 11.941,22 zł.
Gmina Borne Sulinowo w czerwcu 2016 roku podjęła rozmowy z kancelarią prawniczą
dotyczące współpracy w zakresie uzyskania rekompensaty od wojewody (Skarbu
Państwa), w związku z otrzymywaniem niewystarczających środków na realizację zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej. Według kancelarii prawniczej istnieje szansa
na utrwalenie w orzecznictwie ścieżki, dającej możliwość wniesienia w takim wypadku
powództwa cywilnego przeciwko Skarbowi Państwa. Jego przedmiotem byłoby
dochodzenie brakującej kwoty, którą do tej pory musiała Gmina wyłożyć ze środków
własnych. Kancelaria zaoferowała nam kompleksową obsługę procesu przeciwko
Skarbowi Państwa, która w pierwszej kolejności będzie zmierzała do zabezpieczenia
roszczeń Gminy przed przedawnieniem (okres, za jaki można dochodzić zwrotu środków
to 10 lat). W chwili obecnej trwają negocjacje co do wysokości wynagrodzenia kancelarii
prawniczej.
W dniu 13 lipca 2016 roku otrzymaliśmy od Wojewody Zachodniopomorskiego decyzję
Nr FB-4.3152.4.3.2016.TM z dnia 8 lipca 2016 r. określającą przypadającą do zwrotu
przez Gminę Borne Sulinowo łączną kwotę 11.941,22 zł z tytułu części dotacji pobranej
w nadmiernej wysokości w 2015 roku oraz określającą termin naliczania odsetek
w wysokości jak dla zaległości podatkowych liczonych począwszy od dnia stwierdzenia
nieprawidłowości, tj. od dnia wydania niniejszej decyzji, do dnia zwrotu włącznie z tym
dniem.
W dniu 22 lipca 2016 roku wysłano do Wojewody Zachodniopomorskiego wniosek
o odroczenie terminu płatności w/w kwoty wraz z należnymi odsetkami za zwłokę do dnia
30 września 2016 roku z uwagi na konieczność dokonania odpowiednich zmian
w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok.
W dniu 29 sierpnia 2016 roku wpłynęła do Urzędu decyzja Nr FB-4.11.2016 z dnia 25
sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności z tytułu zwrotu dotacji
pobranej w nadmiernej wysokości tj. odroczenie do dnia 30.09.2016r. terminu spłaty
należności Skarbu Państwa orzeczonej w kwocie 11.941,22 zł wraz z odsetkami
w wysokości 47,00 zł oraz opłatą prolongacyjną w wysokości 88,00 zł.
2. W dniu 28 czerwca 2016 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Spraw Społecznych oświadczenie o przyjęciu
dotacji w kwocie 13.500,00 zł (trzynaście tysięcy pięćset złotych 00/100) z środków
budżetu państwa na realizację zadania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”. Wnioskowana kwota 22.500,00 zł.
3. Na podstawie Zarządzenia Nr 60/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 czerwca
2016 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 286,00
zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr
FB-1.3111.25.11.2016.KG z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie (z
rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) dotacji celowej o kwotę 286,00 zł z
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4.

5.

6.

7.

8.

przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego
zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) – działanie 13.1.2.1. Ponadto
dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w łącznej kwocie 45.412,85 zł między
rozdziałami i paragrafami, w tym min.:
- przeniesienie kwoty 2.070,00 zł zaplanowanej na wynagrodzenia bezosobowe związane
z realizacją programu YUONGSTER PLUS z budżetu organu do budżetu Zespołu Szkół
w Bornem Sulinowie,
- przeniesienie kwoty 2.000,00 zł na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie
Nr PG/01/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku,
- przeniesienie kwoty 14.040,00 zł zaplanowanej na stypendia motywacyjne z budżetu
organu do budżetu Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie (6.120,00 zł), Szkoły
Podstawowej w Bornem Sulinowie (5.580,00 zł), Publicznego Gimnazjum w Silnowie
(180,00 zł), Zespołu Szkół w Łubowie (1.620,00 zł), Szkoły Podstawowej w Juchowie
(360,00 zł) i Szkoły Podstawowej w Jeleniu (180,00 zł).
W sprawie wykonania uchwały Nr XXV/265/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania pn. Montaż
oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne
Sulinowo:
- w dniu 4 lipca 2016 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty w latach 2017-2026 przedmiotowej
pożyczki,
- w dniu 11 lipca 2016 r. wpłynęła do Urzędu uchwała Nr LXXXVI.300.Z.2016 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 lipca 2016 r.
w sprawie wydania pozytywnej opinii o możliwości spłaty pożyczki w kwocie
193.938,96 zł,
- w dniu 18 lipca 2016 r. wysłano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wniosek o udzielenie pożyczki.
W dniu 7 lipca 2016 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa sprawozdanie z wykorzystania dotacji
przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych za II kwartały 2016 roku.
W dniu 11 lipca 2016 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie i do wiadomości Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespołu
Zamiejscowego w Koszalinie Rb-27ZZ – 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 2016.
W dniu 11 lipca 2016 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie oraz
do wiadomości Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespołu Zamiejscowego
w Koszalinie Rb-50 – sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2016.
W dniu 11 lipca 2016 roku wpłynęła do Urzędu uchwała Nr LXXXVI.299.Z.2016 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 lipca 2016 r.
w sprawie wydania pozytywnej z zastrzeżeniem opinii o prawidłowości planowanej kwoty
długu Gminy Borne Sulinowo. Skład Orzekający wniósł zastrzeżenie w następującym
zakresie: W 2016 r. budzi niepokój niewielki (0,19 %) a w 2017 r. (0,24 %) tzw. „margines
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bezpieczeństwa” w zakresie spłaty zadłużenia, tj. spełnienia wymogu określonego w art.
243 ustawy o finansach publicznych.
9. W dniu 11 lipca 2016 roku wpłynęła do Urzędu uchwała Nr LXXXVI.298.Z.2016 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 lipca 2016 r.
w sprawie wydania pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Borne Sulinowo na 2016 r.
10. W dniu 14 lipca 2016 roku pomiędzy Gminą Borne Sulinowo a Deloitte Legal, Pasternak,
Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k. w Warszawie została
podpisana umowa Nr FB.2721.142.2016 w sprawie świadczenia usług doradztwa
dotyczącego wsparcia w procesie centralizacji rozliczeń jednostek budżetowych Gminy
Borne Sulinowo w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Centralizacji podlegają
jednostki budżetowe gminy tj. szkoły, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Bornem Sulinowie i Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie.
Ustawowy termin zakończenia centralizacji: 31.12.2016r.
11. W dniu 18 lipca 2016 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów
i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych za okres od początku roku do końca 2 kwartału roku 2016.
12. W dniu 18 lipca 2016 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
sprawozdania organu założycielskiego lub nadzorującego (Gmina Borne Sulinowo)
jednostki posiadające osobowość prawną, w tym samorządowych instytucji kultury
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej:
- Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów
finansowych,
- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji,
wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku.
13. Na podstawie Zarządzenia Nr 68/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 20 lipca 2016
r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 2.242,13 zł,
w tym na podstawie:
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.3.19.2016.JŻ z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej
(z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) o kwotę 2.132,13 zł z przeznaczeniem
na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla
odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania
realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w
gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) - działanie 13.1.2.1.,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.81.5.2016.JW z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji
celowej o kwotę 110,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw
obywatelskich, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o
ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych – działanie 16.1.1.2.
Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w łącznej kwocie 36.132,89 zł
między rozdziałami i paragrafami tj. przeniesienie kwoty w wysokości 2.132,89 zł
zaplanowanej na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy
zastępczej (budżet organu) i kwoty w wysokości 34.000,00 zł zaplanowanej na dodatki
mieszkaniowe (budżet MGOPS) z przeznaczeniem na opłaty za DPS (budżet MGOPS).
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14. W dniu 21 lipca 2016 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie sprawozdania za okres od początku roku do dnia 30
czerwca roku 2016:
- Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego,
- Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów
finansowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego,
- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji.
15. W dniu 21 lipca 2016 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie i do wiadomości Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół
Zamiejscowy w Koszalinie Rb-ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz
należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostkę samorządu
terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec II kwartału rok 2016.
16. W dniu 22 lipca 2016 roku na podstawie Zarządzenia Nr 70/2016 Burmistrza Bornego
Sulinowa podano do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu
Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych za II kwartał 2016 roku:

Lp.
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3.
4
5.

Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo
za II kwartał 2016 roku
Treść
Plan (po zmianach)
Wykonanie
DOCHODY
38 862 551,29
19 584 185,07
DOCHODY BIEŻĄCE
35 923 255,78
19 188 255,90
DOCHODY MAJĄTKOWE
2 939 295,51
395 929,17
WYDATKI
40 713 267,25
20 624 919,41
WYDATKI BIEŻĄCE
35 306 232,83
18 789 712,63
WYDATKI MAJĄTKOWE
5 407 034,42
1 835 206,78
DEFICYT/NADWYŻKA (1-2)
- 1 850 715,96
- 1 040 734,34
PRZYCHODY
2 971 222,96
1 454 470,66
ROZCHODY
1 120 507,00
413 736,32

Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych za II kwartał 2016 roku
Gmina Borne Sulinowo nie dokonała umorzeń niepodatkowych należności
budżetowych w II kwartale 2016 roku.
17. Na podstawie Zarządzenia Nr 76/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku Burmistrz Bornego
Sulinowa przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne
Sulinowo, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne
Sulinowo oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek
zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym instytucji kultury i zakładu opieki
zdrowotnej za I półrocze 2016 r. Informację wysłano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie i do radnych Rady
Miejskiej w Bornem Sulinowie.
18. Zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały Nr XLVII/537/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
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budżetu Gminy Borne Sulinowo Burmistrz Bornego Sulinowa wydał w dniu 22 sierpnia
2016 roku pismo okólne informujące o przyjmowaniu wniosków budżetowych dotyczące
przyszłego roku budżetowego. Pismo wysłano do kierowników jednostek
organizacyjnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych, sołtysów i rad sołeckich,
rad osiedli i na stanowiska pracy w Urzędzie. Wnioski mogą być składane Burmistrzowie
Bornego Sulinowa w terminie do dnia 15 października 2016 roku. Wnioski
o dofinansowanie złożone po 15 października oraz w trakcie roku budżetowego będą
rozpatrywane przy projektowaniu budżetu na rok następny.
19. Na podstawie Zarządzenia Nr 78/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 23 sierpnia
2016 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę
473.814,09 zł, w tym na podstawie:
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.91.5.2016.AM z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji
celowej o kwotę 167.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań
realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie
dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą nr 221
Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu w spierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa
w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821) – działanie
13.1.2.6.W,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.17.13.2016.JŻ z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie zwiększenia Gminie
dotacji celowej o kwotę 87.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat
zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie
z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (rezerwa celowa b.p.
poz. 25, działanie 13.1.2.1.W),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.74.7.2016.JŻ z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji
celowej o kwotę 96.325,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków
stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (rezerwa
celowa b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.1.W),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.25.15.2016.KG z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji
celowej o kwotę 7.594,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia
za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz.
930) - rezerwa celowa b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.1.W,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.70.21.2016.AM z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji
celowej o łączną kwotę 58.783,54 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie
kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu
terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (rezerwa celowa
b.p. poz. 26, działanie 3.1.2.2.W),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.37.15.2016.MR z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji
celowej o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składek
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na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki
dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy
społecznej (rezerwa celowa b.p. poz. 34, działanie 20.1.3.1.W),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.81.9.2016.MR z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji
celowej o kwotę 20.223,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw
obywatelskich, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie
o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych (działanie 16.1.1.2.W),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.65.11.2016.MR z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji
celowej o kwotę 27.930,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (rezerwa
celowa b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.2.W),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.2.21.2016.MR z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji
celowej o kwotę 541,45 zł przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków
energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz
na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej
kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) - rezerwa celowa
b.p. poz. 24, działanie 13.1.2.1.W).
Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w łącznej kwocie 113.325,22 zł
między rozdziałami i paragrafami w tym:
- przeniesienie środków w kwocie 2.400,00 zł między paragrafami na podstawie pisma
Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/05/2016 z dnia 05.08.2016r.,
- przeniesienia środków w kwocie 5.550,00 zł między paragrafami na podstawie pisma
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr
GK.3014.23/2016.AM z dnia 12 sierpnia 2016 roku,
i wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 24.000,00 zł między zadaniami tj. z środków
zaplanowanych na budowę i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie
miasta i gminy Borne Sulinowo z przeznaczeniem na remont i przebudowę dróg gminnych.
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
1. Działalność Komisji ds. PRPA.
W okresie międzysesyjnym wszczęto 4 postępowania o zobowiązanie do leczenia
odwykowego na wnioski złożone przez rodzinę osoby uzależnionej oraz Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. W związku z powyższym skierowano
pisma do Komisariatu Policji oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie. Ponadto skierowano do biegłych – psychologa i psychiatry
10 teczek akt sprawy w celu przebadania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia,
ustalono przyjęcia na oddział detoksykacyjny dla 1 osoby, terapię odwykową w systemie
dziennym rozpoczęła 1 osoba, ustalono i dofinansowano badania okresowe oraz terapię
podtrzymującą po odbytej terapii podstawowej dla 12 osób. Współpracowano ze służbami
i instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy
w rodzinie.
Podpisano umowy dotyczące:
 sporządzenia wywiadów środowiskowych na potrzeby prowadzonych
postępowań o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
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świadczenia usług psychologicznych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Borne Sulinowo,
 realizację szkolenia pn. „Skuteczna praca z przypadkami przemocy
seksualnej w rodzinie z uwzględnieniem dzieci”. Szkolenie zorganizowane
będzie
w dniach 29-30 września br., wezmą w nim udział opiekunowie świetlic,
przedstawiciele policji, straży miejskiej,
służby zdrowia oraz kurator
zawodowy, nauczyciele, pracownicy socjalni, członkowie zespołu
interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz komisji
ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W w/w szkoleniu
udział weźmie
łącznie 30 osób z terenu Gminy Borne Sulinowo.
Koszt realizacji zadania 1.500,00 zł.
2 . 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 15 zgłoszonych. Osoby te kierowane są głównie
do prac porządkowych w miejscu ich zamieszkania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości w sprawie podmiotów, w których jest odbywana kara ograniczenia wolności
oraz praca społecznie użyteczna wyznaczono następujące jednostki:
1. Sołectwo Liszkowo,
2. Sołectwo Nobliny,
3. Sołectwo Kiełpino,
4. Sołectwo Łubowo
5. Miejska Biblioteka w Bornem Sulinowie.
3. Ewidencja ludności, dowody osobiste, USC.
Lp.

Nazwa czynności
(Katalog zadań obowiązujący od 01.01.2016 r.)

1
Rejestracja Stanu Cywilnego

2

Ilość
4

1

Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony). Tryb
zwykły i tryb szczególny

51

2

Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejetracji stanu cywilnego

0

3

Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie
skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego

35

4

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na
drukach wielojęzycznych)

265

5

Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń

17

6

Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego

20

21

7

Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego

380

8

Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego

133

9

Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk

4

Ewidencja ludności
Zameldowania, wymeldowania, - zgłoszenia wyjazdu na pobyt: -czasowy,1
stały, - zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego
2

Usuwanie niezgodności przez Ewidencję Ludności i Urząd Stanu
Cywilnego

3

Decyzje w sprawach meldunkowych

182
683

4

Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL
4

0

Udostępnianie danych
1

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania
cudzoziemców (RZC) oraz Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów
Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

50

2

Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której
wniosek dotyczy, z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania
cudzoziemców (RZC) oraz wydawanie zaświadczeń z RDO zawierających
pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy

84

3

Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych oraz
wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych z RDO

0

Dowody Osobiste
1

Wydawanie dowodów osobistych

73

2

Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

6

3

Wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych

0

4

Unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO)

13

22

Liczba Ludności wg stanu na dzień 12.09.2016r.
MIASTO BORNE SULINOWO:
pobyt stały

- 4.506 pobyt czasowy

- 220

GMINA BORNE SULINOWO:
pobyt stały
- 4.881 pobyt czasowy - 115
---------------------------------------------------------------razem
- 9387
- 335
ogółem ludność 9.722
===================
Wydano 28 zezwoleń na sprzedaż jednorazową napojów alkoholowych.
Wygaszono 3 zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.
Zarejestrowano 7 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.
Zarejestrowano 2 wnioski o wydanie Karty Seniora
5. Działalność gospodarcza.
W CEIDG dokonano następujące zmiany:
- zarejestrowano 14 nowych działalności gospodarczych,
- wprowadzono 18 zmian,
- zawieszono 13 wpisów,
- wykreślono 9 wpisów,
- wznowiono 6 działalności gospodarczych.
W zakresie zarządzania kryzysowego:
a) W zakresie spraw obronnych:
- prowadzenie postępowań o nadanie świadczeń rzeczowych - 2;
- opracowywanie kart realizacji zadań operacyjnych dla UM;
- opracowanie materiałów szkoleniowych dla kierowniczego personelu
odpowiedzialnego za rozwijanie ZMSz (we wrześniu planowane jest szkolenia dla
tych osób).
b) W zakresie obrony cywilnej:
- opracowanie sprawozdania ws aktualizacji danych do systemu ostrzegania
i alarmowania dla ZUW;
- aktualizacja Planu Obrony Cywilnej.
c) W zakresie zarządzania kryzysowego:
- opracowanie Planu ewakuacji I i II stopnia z uwzględnieniem ewakuacji DPS, ZOZ,
SM – w trakcie uzgadnia;
- w okresie wakacji nie odnotowano poważnych zdarzeń w bezpieczeństwie;
- zrealizowano zakup wyposażenia dla CKIR (wyposażenie ratownika WOPR, deska
ortopedyczna).
d) W zakresie zabezpieczenia ppoż.
Zagrożenie pożarowe na terenie gminy utrzymuje się na stałym poziomie. Nie było
poważnych zdarzeń w minionym okresie.
e) w zakresie zabezpieczenia funkcjonowania OSP:
- OSP Łubowo utrzymuje gotowość do działania;
- OSP Miasta Bornego Sulinowa utrzymuje gotowość do działania
(1 pojazd niesprawny, w dniu 30.08. br. serwis wykonał częściową naprawę, drugi
pojazd wymaga napraw za sumę ok. 3500 zł);
23

- OSP Juchowo – utrzymuje gotowość do działania.
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
W zakresie Ochrony Środowiska
1. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w sprawie przyłączenia nieruchomości w m.
Kiełpino, gmina Borne Sulinowo do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
2. Opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo na lata 20162020. W przedmiotowej sprawie została podpisana umowa z wykonawcą. Koszt zadania
według oferty wyniósł 36.777,00zł. Kwota dotacji opracowania Planu z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wyniosła 18.388,50zł
tj. 50% kosztu całkowitego.
3. Prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
4. Wydano trzy decyzje odmawiające wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
5. Wydano cztery postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
6. Przystąpiono do realizacji zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest
7. z terenu Gminy Borne Sulinowo – etap V”. Całkowity koszt zadania jest finansowany
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Biuro Koszalin i wynosi 38 008,00 zł brutto.
8. Udzielono odpowiedzi na zapytanie w sprawie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia
na terenach objętych formami ochrony przyrody i występowaniu w miejscu lokalizacji
inwestycji pomników przyrody.
9. Prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania zgodnie z art. 5 ust. 7
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
2013r. poz. 1399 ze zm.) decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości z terenu Gminy
Borne Sulinowo do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
10. Udzielono odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie
linii napowietrznych WN, elektrowni wiatrowych i masztów telefonii komórkowej.
11. Udzielono odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie
możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.
12. Zakupiono 2 szt. kos spalinowych Stihl typ FS 240 2-mix wraz z asortymentem i 1 szt.
kosy spalinowej Stihl typ FS 260 2-mix wraz z asortymentem. Wartość zamówienia
7.001,00 zł brutto.
13. Zakupiono 15L Roundupu w formie płynu. Wartość tarcicy 345,00zł brutto.
14. Zakupiono 5 szt. wkładów typ WB-70A do koszy ulicznych betonowych i 30 szt.
wkładów typ WB-30D do koszy ulicznych betonowych. Wartość sekatora 2.232,45zł
brutto.
15. Zakupiono kosiarkę spalinową B&S 675 EXi marki GARDENKRAFT. Wartość
zamówienia 1.420,00 zł brutto.
16. Zakupiona nożyce spalinowe do żywopłotu 1,6KW 750MM sekator KD172 firmy
KRAFT&DELE. Wartość zamówienia 357,00 zł brutto.
17. Opisywanie faktur –na bieżąco.
18. Zaktualizowano ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Borne
Sulinowo.
19. Zaktualizowano ewidencję zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Borne
Sulinowo.
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20. Zaktualizowano bazę azbestową gromadzącą i przetwarzającą informacje uzyskane
z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo.
W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa
21. Rozpatrzono 70 wniosków dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.
22. Rozpatrzono 72 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w sennie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
23. Przekazano do uzgodnienia jeden projekt zezwoleń na usunięcie drzew rosnących w pasie
drogowym. Uzgodnienia wysłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie, WST w Złocieńcu.
24. Wystąpiono z 11 wnioskami do Starosty Szczecineckiego o wydanie zezwolenia na
wycięcie drzew/krzewów.
25. Wydano jedno postanowienie nakładające na wnioskodawcę obowiązek uzyskania
zezwolenia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, na odstępstwa
od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących roślin i grzybów objętych
ochroną, jednocześnie zawieszono postępowanie dot. wydania zezwolenia na wycinkę
drzew.
26. Odpowiedziano na 2 pisma ze Starostwa Powiatowego w Szczecinku dot. wartości mienia
pozostawionego poza granicami państwa polskiego prawa własności lub użytkowania
wieczystego do nieruchomości Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta i gmin
Borne Sulinowo.
27. Wydano 14 zaświadczeń dot. posiadania gospodarstwa rolnego na terenie gminy Borne
Sulinowo.
28. Wydano 4 oświadczenia w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym.
29. Wyłożono do publicznego wglądu dwa projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu.
30. Przesłuchano świadków w sprawie usunięcia bez wymaganego zezwolenia drzew, które
rosły na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 75/1, obręb Ciemino.
31. Przesłuchano świadków w sprawie usunięcia bez wymaganego zezwolenia drzewa, które
rosło na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 79/2, obręb Borne 06.
W zakresie gospodarki odpadami.
32. 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).
33. Przygotowano i wysłano odpowiedzi na bieżącą korespondencję dot. gospodarki
odpadami komunalnymi.
34. Opisywanie faktur dot. Gospodarki odpadami – na bieżąco.
35. Wprowadzono do programu GOMIG - deklaracje oraz zmiany i korekty deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo - ok. 244 szt.
36. Wydano decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – 4 szt.
37. Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie oraz przesłanie do
konsultacji do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku:
 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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38. Przygotowano i wysłano wezwania do złożenia zmiany/korekty/wyjaśnień w deklaracji za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – 24 szt.
39. Przygotowano i wysłano wezwania do złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – 102 szt.
40. Przygotowano i wysłano wezwania w celu ustalenia spadkobierców – 6 szt.
41. Wszczęto postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – 1 szt.
42. Wydano decyzję w sprawie ulgi w spłacie podatku – opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – 2 szt.
43. Przygotowano dokumenty i przekazano do SKO w Koszalinie – 2 szt.
W zakresie zamówień publicznych
44. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łubowo.
45. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania
Dowozy uczniów do szkół w okresie od 1 września 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku.
REFERAT INWESTYCJI
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA
I.
Przygotowano i wydano:
1. Wydano 109 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Wydano 56 wypisów i wyrysów oraz informacji z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
3. Wydano 15 decyzji o podziale nieruchomości na terenie Gminy.
4. Udzielono 4 informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
II.
Informacja o prowadzonych pracach w zakresie planowania przestrzennego:
1. 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.
Trwają prace nad projektem zmiany studium uwarunkowań.
2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grzywnik.
Trwają prace nad projektem zmiany planu. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
w decyzji z dnia 7 września 2016r. wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych
na cele nieleśne.
3. 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.
4. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Borne
Sulinowo dla obrębu Dąbrowica, Łubowo, Jeleń, Przyjezierze, Śmiadowo.
Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji do ponownego uzgodnienia RDOŚ.
5. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla
obrębu 06 i 07 położonych w Bornem Sulnowie.
Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji do ponownego uzgodnienia RDOŚ.
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6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne
Sulinowo dla terenów o symbolach 44Ua; 71Ut; 79Ut,MN; 88Ut,MN; 210MW,U
położonych w miejscowości Borne Sulinowo.
Ogłoszono w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu
do sporządzania zmiany planu miejscowego Miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach
44Ua; 71Ut; 79Ut,MN; 88Ut,MN; 210MW,U. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy planu.
INWESTYCJE
III.
W ramach zarządzania drogami gminnymi w okresie międzysesyjnym:
1.

2.

3.

4.

5.

Wydano 10 decyzji, w których naliczono opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg
publicznych w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury
technicznej oraz obiektów handlowych i reklam na terenie miasta i gminy Borne
Sulinowo,
Wydano 8 decyzji zezwalających na lokalizację urządzeń infrastruktury
technicznej w pasie dróg publicznych oraz na udostępnienie pasa drogowego na
cele budowlane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994r. w na terenie gminy Borne Sulinowo,
Zawarto 8 umów, w których naliczono opłaty za zajęcie nieruchomości drogowej
w związku z wbudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy
Borne Sulinowo,
Wydano 14 uzgodnień zezwalających na lokalizację urządzeń infrastruktury
technicznej w pasie dróg wewnętrznych oraz na udostępnienie pasa drogowego
na cele budowlane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r. w na terenie gminy Borne Sulinowo,
Wydano 4 uzgodnienia zezwalające na lokalizację zjazdu z dróg gminnych
na nieruchomości przyległe.

IV.
Zadania inwestycyjne.
Przeprowadzono postępowanie na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tj.:
- przygotowano / zamówiono opracowanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia
zamówienia publicznego,
- uzyskano pozwolenie na budowę / zgłoszono przystąpienie do budowy, wykonania
robót budowlanych,
- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert,
- zawarto umowę lub zlecenie na realizację,
- rozliczono zadanie poprzez opisanie i sprawdzenie pod względem merytorycznym
faktur,
dla następujących zadań:
1) Wspólny zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej Związku Miast
i Gmin Dorzecza Parsęty w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
- trwają procedury przetargowe .
2) Budowa oświetlenia drogowego ul. Wodociągowej w Bornem Sulinowie – I etap.
- zadanie w trakcie realizacji.
3) Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Słowackiego w Bornem Sulinowie.
- zadanie w trakcie realizacji.
4) Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie
Gminy Borne Sulinowo.
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- opracowano dokumentację projektową i kosztorysową oraz specyfikację techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych,
- dokonano zgłoszenia o przystąpieniu do wykonania robót budowlanych w Starostwie
Powiatowym w Szczecinku.
- trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej.
5) Świadczenie usług w zakresie optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej
– prognozowana kwota oszczędności dla Gminy Borne Sulinowo i jej jednostek
organizacyjnych to 50255,49 zł brutto / 12 miesięcy.
- trwają procedury optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej.
6) Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły w m.
Juchowo, gm. Borne Sulinowo w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
- zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania to 30.09.2016 r.
7) Wykonanie
kompleksowej
dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
wraz
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego
nadzoru autorskiego dla zadania rozbudowy z przebudową budynku Zespołu Szkół
w Łubowie o budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-technicznym
i higieniczno-sanitarnym oraz pomieszczeniami stołówki z pełnym zapleczem
kuchennym, socjalnym i magazynowym.
- zadanie zrealizowano i rozliczono, trwa przygotowywanie dokumentacji do
wykonania audytu odnośnie kompletności i poprawności wykonanej dokumentacji.
8) Przebudowa drogi oznaczonej w ewid. nr 843 i 740 obręb Łubowo, dojazdowej do
gruntów rolnych, zlokalizowanej w m. Łubowo, gm. Borne Sulinowo.
- w trakcie realizacji (rozstrzygnięto przetarg, podpisano umowę, rozpoczęto roboty
ziemne).
9) Roboty budowlane związane z remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych
dróg i ulic na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.
Zakres robót obejmuje:
- naprawę nawierzchni bitumicznych polegających na wypełnieniu ubytków
mieszanką mineralno-bitumiczną przy użyciu remonterów ciśnieniowych na terenie
miasta i gminy Borne Sulinowo.
- zadanie w trakcie realizacji (wykonano 80% zadania).
10) Budowa dwóch boisk do gry w bule (Pétanque) na dz. nr 37/44 i 37/123 obr. 06 Borne
w Bornem Sulinowie:
- zadanie zakończono i rozliczono.
11) Instalacja kurtyny wodnej przy CKIR w Bornem Sulinowie,
- zadanie zakończono i rozliczono.
12) Remont drogi gruntowej w m. Nobliny, gm. Borne Sulinowo.
- zadanie w trakcie realizacji.
13) Remont drogi w m. Rakowo, gm. Borne Sulinowo.
- zadanie w zakończono i rozliczono.
14) Remont drogi gruntowej z m. Dąbie do m. Okole, gm. Borne Sulinowo.
- zadanie w trakcie realizacji.
15) Zakup materiałów w celu wykonania ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej
w Juchowie, gm. Borne Sulinowo.
- zadanie w trakcie realizacji.
16) Wykonanie
miejsc
postojowych
dla
samochodów
osobowych
przy
ul. L. Kruczkowskiego 5 w Bornem Sulinowie.
- zadanie w trakcie realizacji.
17) Przebudowa istniejącego budynku w Silnowie na potrzeby Centrum Integracji
i Animacji Kulturalnej.
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- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert.
Pozostałe czynności:
1) Wycena nieruchomości Gminy Borne Sulinowo .
- trwają prace komisji powołanej zarządzeniem Burmistrza Bornego Sulinowa.
2) Nadzorowano prace związane z modernizacją systemu grzewczego wraz
z termomodernizacją budynku szkoły w m. Juchowo. Trwają prace odbiorowe
inwestycji.
3) Opracowano kosztorys inwestorski montażu tablicy informacyjnej na cmentarzu
wojennym w Krągach oraz montażu tablic granitowych i wymiany uszkodzonych
krzyży na terenie cmentarza wojennego obozu jenieckiego Stalag 302 w Kłominie.
4) Zgłaszano awarie sieci energetycznych oraz monitorowano naprawę oświetlenia
drogowego na terenie miasta i gminy.
V.
Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową:
1) Trwają bieżące naprawy dróg gminnych bitumicznych polegające na uzupełnianiu
ubytków masą asfaltową (workowaną) systematycznie w miarę występowania
odpowiednich warunków pogodowych.
2) Oczyszczono studzienki oraz przyłącza wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej:
przy ul. Orła Białego.
3) Wykonano naprawę dróg wewnętrznych przy ul. Orała Białego – dojazd do garaży,
dojazd do terenu zlotowego.
4) Trwają prace związane z przycinaniem gałęzi drzew w pasach drogowych na
terenie miasta oraz na terenie gminy w tym w Cieminie, Okolu, Krągach,
Dąbrowicy, Śmiadowie.
5) Trwają koszenia pasów drogowych i placów publicznych w Bornem Sulinowie.
6) Zakończono remont stołówki w Zespole Szkół w Łubowie.
7) Odtworzenie kanalizacji deszczowej od budynku DPS do kolektora w ul. Orła
Białego.
8) Zakończono prace remontowe dachu w świetlicy wiejskiej w Radaczu.
9) Zakończono prace remontowe dachu w budynku przeznaczonym na świetlicę
wiejską w Silnowie.
10) Naprawiono trzy dachy budynków komunalnych w m. Łubowo.
11) Zabezpieczono obiekty (magazyny zbożowe) w rejonie zlotu.
12) Trwają prace związane z budową ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Juchowie.
13) Trwają prace związane z remontem budynku gospodarczego oraz mieszkalnego w
m. Śmiadowo kolonia. Powyższe wynikało z postanowień decyzji Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.
14) Wykonano utwardzenie terenu z kostki polbruk pod stojaki rowerowe przy
budynku ZOZ w Bornem Sulinowie.
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
1. W miesiącu lipcu, sierpniu i wrześniu 2016 r. przesłano do Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi za pomocą aplikacji, informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w
rolnictwie i rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym tj. za miesiąc czerwiec,
lipiec i sierpień 2016 r..
2. W miesiącu lipcu 2016 r. wystawiono i przesłano do Naczelników Urzędów
Skarbowych tytuły wykonawcze dotyczące zaległości podatkowych.
3. W miesiącu lipcu 2016 r. przesłano do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Oddziału Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie wniosek o przekazanie
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kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za
półrocze 2016 roku.
4. W miesiącu wrześniu 2016 r. dokonano analizy wpłat z tytułu podatków i przesłano do
podatników upomnienia dotyczące zaległości podatkowych w podatku rolnym i od
nieruchomości.
5. W miesiącu wrześniu 2016 r. przesłano do podatników zawiadomienia o wszczęciu
kontroli podatkowych.
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