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 24 kwietnia 2014 r.
SPOTKANIA
W

okresie

międzysesyjnym

Burmistrz

Bornego

Sulinowa

uczestniczyła

w następujących spotkaniach:
06 maja 2014 r. - podpisanie umowy "Promocja lokalnego dziedzictwa
kulturowego i historycznego Bornego Sulinowa poprzez wykonanie ścieżki
spacerowej Historia w graffiti” - Urząd Marszałkowski Szczecin,
14 maja 2014r. - spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół w Łubowie – sprawy bieżące,
19 maja 2014r.- udział w zebraniu wiejskim sołectwa Starowice,
19 maja 2014r. - spotkanie z P. Sołtys Sołectwa Juchowo – sprawy bieżące,
20 maja 2014r.- udział w zebraniu wiejskim sołectwa Silnowo,
21 maja 2014r. - spotkanie z P. Sołtys Sołectwa Łubowa – sprawy bieżące,
23 maja 2014r. - udział w Powiatowej Radzie Zatrudnienia - Starostwo Powiatowe
Szczecinek,
UROCZYSTOŚCI
15 maja 2014r. - uroczyste obchody XX-lecia Koła ZERiI Borne Sulinowo,
21 maja 2014r. - udział w wiosennym wieczorze poetyckim „ Wiosną słowo
zakwitnie wierszem - Miejska Biblioteka Publiczna Borne Sulinowo,
22 maja 2014r. - uroczyste obchody XX-lecia Koła ZERiI Łubowo,

W sprawach skarg i wniosków - w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Bornego
Sulinowa oraz Zastępca Burmistrza przyjmowali 12 interesantów.

REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY
1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów
a) realizacja projektów
PROW 2007-13 , działanie LEADER, Odnowa i Rozwój Wsi, „Rewitalizacja Bornego
Sulinowa poprzez przebudowę i modernizację boiska wielofunkcyjnego”
Opracowano i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego WZP I poprawki do wniosku
o płatność.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku
Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”
Podpisano umowy użyczenia sprzętu komputerowego z punktami koordynującymi
wykluczenie cyfrowe na terenie gminy Borne Sulinowo.
PROW 2007-13, działanie LEADER, Małe projekty, "Promocja lokalnego dziedzictwa
kulturowego i historycznego Bornego Sulinowa poprzez wykonanie ścieżki spacerowej
Historia w graffiti”
Dn. 6 maja br. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim WZP umowę o dofinansowanie kwotą
45.019,39 zł realizacji zadania. Całkowita wartość projektu wynosi 69.217,32 zł.
Dokonano wyboru 63 szt. zdjęć z niemieckiego, radzieckiego i początków polskiego okresu
historii Bornego Sulinowa. Uzgodniono z właścicielami/autorami zasady korzystania
z przedmiotu prawa autorskiego.
Podpisano umowę na realizację zadania z wyłonionym w procedurze zapytania ofertowego
wykonawcą tj. Pracownią Plastyczną "Studio22" z Połczyna Zdroju.
Trwają prace nad poprawieniem stanu technicznego muru wzdłuż ul. Orła Białego - miejsca
stałej ekspozycji zdjęć.
PROW 2007-13, Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej, „Instalacja
lamp ulicznych zasilanych energią odnawialną”
Dn. 14.05.2014r. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego WZP dokonali kontroli projektu
w miejscu. Nie stwierdzono uchybień. Zlecono ARiMR płatność końcową.
PO Ryby (oś IV – realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Zależnych
od Rybactwa „Partnerstwa Drawy”), działanie „Ochrona środowiska lub dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego
atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa,
w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”, projekt „Zabezpieczenie
obszarów cennych przyrodniczo w tym obszarów Natura 2000, rezerwatów, Drawskiego
Parku Krajobrazowego, poprzez zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo –
gaśniczego z wyposażeniem”
Przygotowano i przesłano do Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego
WZP wniosek o aneks do umowy przedłużający termin realizacji operacji do końca listopada
2014r.
PROW 2007-13, działanie LEADER, Małe projekty, „Promocja lokalnego dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego poprzez wykonanie filmu promocyjnego miasta i gminy
Borne Sulinowo”

Po konsultacjach z LOT Borne Sulinowo zaakceptowano 1 z 3 scenariuszy filmu
promocyjnego. Podczas "Majówki" wykonano pierwsze ujęcia do filmu.
YOUNGSTER PLUS
Dn. 28 kwietnia br. podpisano z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej Umowę
o współpracy na realizację programu w roku szkolnym 2014/15.
Konkurs edukacyjny „O mobilne miasteczko”
Na zlecenie Urzędu Miejskiego, firma ZNAK POL ze Szczecinka wykonała przy kompleksie
boisk Orlik w Bornem Sulinowie miasteczko ruchu drogowego.
Zamówiono 9 szt. koszulek dla szkolnych reprezentacji gminy w wojewódzkich eliminacjach
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Projekt partnerski Grundtviga „Creating a Fundament for Teaching the History of
Cold War”
Zakończono prace nad graficznym opracowaniem plakatów do wystawy objazdowej „Faces
of Cold War”. Zlecono wydruk wystawy. Zgodnie z założeniami projektu wystawę przesłano
do Danii celem oficjalnego otwarcia podczas kolejnego spotkania projektowego, które
odbędzie się w dniach 21-25 maja br. w Koldkrigsmuseum Langelandsfort w Danii.
b) złożone wnioski o dofinansowanie
PROW 2007-13, Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej, „Montaż
oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie
Gminy Borne Sulinowo”.
W wyniku wezwania Urzędu Marszałkowskiego WZP, złożono kolejne wyjaśnienia
i poprawki do wniosku.
PROW 2007-13, działanie LEADER, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych
projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, „Rozwój turystyki
i rekreacji poprzez budowę i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Przyjezierze”,
W wyniku wezwania Urzędu Marszałkowskiego WZP, złożono wyjaśnienia i poprawki
do wniosku.
WFOŚiGW w Szczecinie - projekt „Zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo,
w tym obszarów Natura 2000, rezerwatów, Drawskiego Parku Krajobrazowego, poprzez
zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem”
Na wniosek WFOŚiGW w Koszalinie, przygotowano i przesłano Kartę do sporządzania
umowy /dotacja/.
2. Promocja
a) współpraca z mediami
Przygotowano i autoryzowano informacje do majowego „Głosu Bornego Sulinowa” w Głosie
Koszalińskim.
W dniach 24 i 25 kwietnia w Bornem Sulinowie przebywała ekipa dziennikarzy z rosyjskiej
TV Wiesti Rossija. Dziennikarzy zakwaterowano w BKO i podczas pobytu zaprezentowano

możliwości turystyczne Bornego Sulinowa. Przyczynkiem do wizyty rosyjskiej TV w Bornem
Sulinowie był udział gminy w tegorocznych Targach Turystycznych JANTUR
w Kaliningradzie.
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 Certyfikatów dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związkach Miast i Gmin
Dorzecza Parsęty”,
opracowanie i druk plakatów informujących o Gminnym konkursie
na najładniejszą posesję,
opracowanie graficznego projektu miasteczka ruchu drogowego o wym. 31 m x 70
m,
opracowanie projektu koszulek dla uczestników Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym.
d) materiały promocyjne
W związku z projektem realizowanym przez LGR Partnerstwo Drawy pn. „Interaktywna
mapa powiatu szczecineckiego” przygotowano zdjęcia, opisy, mapki szlaków i atrakcji
turystycznych w gminie Borne Sulinowo. Kompletną bazę danych przekazano do siedziby
LGR w Szczecinku na płycie DVD.
3. Turystyka
W dniach 10 – 12 kwietnia br. przedstawiciele Urzędu Miejskiego i LOT Borne Sulinowo
wzięli udział w XVII Targach Turystycznych JANTUR w Kaliningradzie. Borne Sulinowo
zaprezentowało się wspólnie z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną
na Polskim Stoisku Narodowym.
Na pisemny wniosek Powiatowej Stacji Epidemiologicznej przygotowano aktualne
zestawienie danych teleadresowych gospodarstw agroturystycznych z terenu gminy Borne
Sulinowo.
Dn. 13 maja br. pracownik PW wziął udział w szkoleniu Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Szczecinku z zakresu nowelizacji przepisów ustaw dotyczących prawa
wodnego, organizacji miejsc zwyczajowo przeznaczonych do kąpieli oraz ewidencji obiektów
świadczących usługi hotelarskie.
Dn. 15 maja br. pracownik Referatu PW, Inspektor ds. reagowania kryzysowego, komendant
komisariatu Policji i Straży Miejskiej oraz dyrektor CKiR w Bornem Sulinowie
przeprowadzili kontrolę prewencyjną „dzikich kąpielisk” na terenie gminy. Dokonano analizy
zagrożeń i bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszary wodne do pływania, kąpania oraz
uprawiania sportu i rekreacji. Z kontroli przygotowano szczegółowy protokół.

4. Organizacje pozarządowe
Sporządzono dwie umowy o przyznanie dotacji w formie „małego grantu” . Dotacje
otrzymały:
1. Lokalna Organizacja Turystyczna na zadanie pn. IV Regionalny Przegląd Zespołów
Śpiewaczych i Kapel „Wiosenny Piknik Folk” - 3.300,00 zł,
2. Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Szczecinku na zadanie pn. IV Przegląd Twórczości Artystycznej Środowisk
Emeryckich połączonych z obchodami XX- lecia działalności Koła Terenowego
PZERiI – 3.000,00 zł.
Rozliczono sprawozdanie złożone przez Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku
z wykonania zadania publicznego realizowanego w formie „małego grantu” pn. „W zdrowym
ciele chęci i pomysłów wiele”.
5. Sport
Zgodnie z regulaminem przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz
przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej
i sportu między 16 zawodników rozdysponowano środki zabezpieczone w budżecie gminy
w 2014 roku na stypendia sportowe. I transza stypendium sportowego, w łącznej wysokości
4.250,00 zł, została wypłacona zawodnikom do 15 maja 2014r.
6. Imprezy
Dn. 23 kwietnia br. wydano zezwolenia na przeprowadzenie następujących imprez
artystyczno-rozrywkowych:
• Majówka z ASG – Pani Samanta Burkowska,
• Majówka dla mieszkańców – CKiR Borne Sulinowo.
XI Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych "Gąsienice i Podkowy"
Dn. 7 maja br. wystąpiono do Dowódcy Garnizonu Warszawa z wnioskiem o skierowanie na
otwarcie zlotu Orkiestry Garnizonowej ze Szczecina. Uzyskano pozytywną odpowiedź.
Dn. 12.05.2014r. wystąpiono do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o objęcie patronatu
honorowego nad zlotem.
Dn. 13.05.2014r. wystąpiono do Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego z wnioskiem
o objęcie patronatu honorowego nad zlotem.
Majówka 2014
Wykonano dokumentację fotograficzną i zamieszczono na urzędowej stronie internetowej
fotorelację z przebiegu imprezy.
7. Oświata
Stypendia szkolne
Sporządzono listę osób kwalifikujących się do wypłaty II transzy stypendium na rok szkolny
2013/2014.

W związku z przekazaniem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego środków finansowych
na wypłatę II transzy stypendium szkolnego w wysokości 100.000,00 zł, przystąpiono do
sporządzania decyzji.
REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU
1.

2.

W dniu 29 kwietnia 2014 roku przesłano do Ministerstwa Finansów Departamentu
Polityki Regionalnej i Rolnictwa w Warszawie Rb-WSa - roczne sprawozdanie
o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego
w roku 2013.
W dniu 30 kwietnia 2014 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania finansowe Gminy
Borne Sulinowo za 2013 rok, w tym:
- bilans z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo,
- bilans Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie,
- łączny bilans jednostek budżetowych Gminy Borne Sulinowo,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Urzędu Miejskiego w Bornem
Sulinowie,
- łączny rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) jednostek budżetowych
Gminy Borne Sulinowo,
- zestawienie zmian w funduszu Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie,
- łączne zestawienie zmian w funduszach jednostek budżetowych Gminy Borne
Sulinowo.

3. Na podstawie Zarządzenia Nr 44/2014 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30
kwietnia 2014 roku podano do publicznej wiadomości kwartalną informację
z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2014 roku:
Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo
za I kwartał 2014 roku
Lp.
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3.

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

Plan (po zmianach)
36 788 415,00
32 922 388,88
3 866 026,12
35 184 246,88
32 407 897,88
2 776 349,00
1 604 168,12

Wykonanie
10 260 753,79
9 367 234,79
893 519,00
8 826 675,58
8 639 293,42
187 382,16
1 434 078,21

4
5.

PRZYCHODY
ROZCHODY

431 250,00
2 035 418,12

0,00
1 064 056,88

Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych
za I kwartał 2014 roku
Gmina Borne Sulinowo dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych
w I kwartale 2014 roku w wysokości 1.041,50 zł.
4. Na podstawie Zarządzenia Nr 45/2014 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia
30 kwietnia 2014 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych
o łączną kwotę 23.948,00 zł, w tym na podstawie:
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.24.4.2014.AM z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zwiększenia Gminie
dotacji celowej o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań
związanych z remontami cmentarzy wojennych,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie Nr DKS-/3100/35/14
z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę
7.948,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na
dzień 25 maja 2014 roku.
Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 51.889,94 zł między
rozdziałami i paragrafami, w tym:
- 2.256,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/30104/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku,
- 14.937,76 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Bornem Sulinowie Nr GK.0322.8/2014.DN z dnia 15 kwietnia 2014 roku – wkład
własny w realizację projektu w ramach POKL,
- 10.000,00 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie Nr GK3011.1.2014.DN z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
W zakresie zarządzania kryzysowego:
a) W zakresie spraw obronnych:
- przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego ws nie odbierania wezwań z WKU –
1 osoba;
b) W zakresie obrony cywilnej:
- nie realizowano;

c) W zakresie zarządzania kryzysowego:
- kontynuowanie opracowywania Planu Zarządzania Kryzysowego (termin do
czerwiec 2014r);
- opracowanie Planu ewakuacji I i II stopnia,
- przeprowadzenie analizy zagrożeń i identyfikacji miejsc w których występują
zagrożenia dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania,
kapania się, uprawiania sportów wodnych lub rekreacji – 15 maj 2014r;
d) W zakresie zabezpieczenia ppoż.
Stan zagrożenia utrzymuje się na stałym poziomie. Warunki atmosferyczne
spowodowały zmniejszenie zagrożenia pożarami.
- w okresie kwiecień – maj najczęściej miały wypadki drogowe ;
W działaniach ratowniczych uczestniczyły jednostki OSP Łubowo;
- w kursie podstawowym strażaka zorganizowanym przez KP PSP w Szczecinku
uczestniczy 10 osób (6 z OSP Miasta Bornego Sulinowa i 4 z OSP Łubowo).
e) w zakresie zabezpieczenia funkcjonowania OSP:
- OSP Łubowo utrzymuje gotowość do działania;
- OSP Borne Sulinowo nie uczestniczy w akcjach ratowniczych (brak informacji);
- OSP Miasta Bornego Sulinowa utrzymuje gotowość do działania;
- OSP Juchowo utrzymuje gotowość do działania.
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA
I.
Przygotowano i wydano:
1. Dwadzieścia pięć zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Jedenaście wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Sześć decyzji w sprawie podziałów nieruchomości.
4. Dwie decyzje rozgraniczeniowe.
5. Wszczęto dwa postępowania rozgraniczeniowe.
II.
Informacja o prowadzonych pracach w zakresie planowania przestrzennego:
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 31 grudnia 2013r. wykonawca planu przekazał pierwszy projekt zmiany studium.
Z uwagi na brak opracowania ekofizjografii i prognozy oddziaływania na środowiska
dokument w chwili obecnej nie może zostać poddany merytorycznej analizie.
3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grzywnik
Projekt planu został uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

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.
Ustalono na 3 czerwca 2014r posiedzenie komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
w sprawie zaopiniowania projektu mpzp dla obrębu Piława i Juchowo.
Projekt planu dla obrębu Silnowo jest w trakcie 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.
Wykonawca zmiany studium przygotowuje pierwszy projekt do akceptacji.
7. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla
obrębu 06 i 07 położonych w Bornem Sulnowie.
Wykonawca zmiany studium przygotowuje pierwszy projekt do akceptacji.
INWESTYCJE

III.
W ramach zarządzania drogami gminnymi:
1. Wydano 2 decyzje i 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,
2. Wydano 2 uzgodnienia na lokalizację zjazdów z gminnych nieruchomości drogowych na
nieruchomości budowlane,
3. Podpisano 2 umowy na lokalizację infrastruktury technicznej i udostępnienie
nieruchomości drogowych na cele budowlane w na terenie gminy Borne Sulinowo,
IV.
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,
1. Remont instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie,

2. Remont istniejącego chodnika o szerokości 1,5m przy budynku wielorodzinnym
zlokalizowanym przy ul. St. Wyszyńskiego 3 oraz 4 w Bornem Sulinowie,
3. Renowacja podłogi hali sportowej w Bornem Sulinowie,
V.
Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową.
1. Zakończono remont lokalu komunalnego w m. Krągi 55/3, pozostaje
do remontu lokal 1 i 2 Krągi 55.
2. Trwają naprawy nawierzchni bitumicznych jezdni dróg na terenie Bornego
Sulinowa i terenie gminy.
3. Na ukończeniu są prace związane z budową podjazdu dla osób
niepełnosprawnych przy budynku świetlicy wiejskiej w Krągach.
4. Uporządkowano teren działki nr 17 obręb 05 zlokalizowaną pomiędzy ul. Al.
Niepodległości i ul. Kolejową w Bornem Sulinowie. Usunięto śmieci,
zakrzaczenia i wyrównano teren.
5. Wykonano wierzchnią warstwę cokolika na budynku socjalnym przy
ul. Słowackiego 9.
6. Wykonano uzupełnienia ściany elewacyjnej w starej części Zespołu Szkół
w Łubowie w związku z modernizacją złącza kablowego.
VI.
Zadania inwestycyjne.
1. Trwają prace związane z przygotowaniem specyfikacji do ogłoszenia przetargu
na wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn: „Budowa sali
gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubowie”.
2. Trwają prace związane z przygotowaniem specyfikacji do ogłoszenia przetargu
na wykonanie zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów
rolnych w m. Śmiadowo, o dł. 0,910 km, szer. 4,0 m na dz. nr 2/10, 390
w obrębie Dąbrowica,”.
3. Trwają roboty związane z remontem dróg gminnych w miejscowości Radacz.
4. Uzupełniono dokumentację w zakresie lokalizacji 50 lamp do wniosku pn.:
„Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego ze źródeł
odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo”
5. Zakończono i rozliczono remont chodnika przy ul. Konopnickiej 17.
6. Zakończono i rozliczono remont chodnika o szerokości 1,5m na długości
125mb przy budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Chopina 11
w Bornem Sulinowie.
7. Zakończono i rozliczono remont drogi wewnętrznej przy ul. Wrzosowej
w Bornem Sulinowie.
8. Na ukończeniu są roboty związane z remontem chodnika o szerokości 1,5m na
długości 134mb przy budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul.
Słonecznej 2 w Bornem Sulinowie.
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
1. W miesiącu maju 2014 r. przesłano do Ministerstwa rolnictwa i Rozwoju Wsi
informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie w danym
okresie sprawozdawczym tj. za miesiąc kwiecień 2014 r.
2. W miesiącu maju 2014 r. przesłano do podatników upomnienia dotyczące zaległości
podatkowych w podatku rolnym i od nieruchomości.

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
W zakresie Ochrony Środowiska
1. Wpłynęła decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie utrzymująca
w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Bornego Sulinowa o odmowie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację o przedsięwzięcia polegającego
na Budowie biogazowni rolniczej o mocy 1 MW na dz. nr 1/4 w Bornem Sulinowie.
2. Wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Przedsiębiorstwa „EKOLOGPOL”
Henryk Dominiak ul. Piaskowa 61 72-100 Police w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego
na budowie Instalacji Mikrobiologicznego Unieszkodliwiania Impregnatów Kreozotowych
pochodzących z odpadów niebezpiecznych o kodzie 170204*, z nadaniem cech użytkowych
dla drewna z odzysku, w m. Borne Sulinowo, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie.
3. Wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg
z siedzibą w Szczecinku, ul. 28 Lutego 16, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi powiatowej nr 1301Z - ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie na długości
ok. 1,5 km.
4. W dniu 12 maja 2014r. przeprowadzono inwentaryzację azbestu i wyrobów azbestowych
na podstawie złożonych przez mieszkańców informacji o wyrobach zawierających azbest.
Ewidencję przeprowadzono celem późniejszego wystąpienia do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o dofinansowanie
zadania polegającego na usuwaniu azbestu AZBEST 2014.
5. Otrzymano od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku ocenę
drzew pomnikowych buka zwyczajnego odm. czerwonolistna (Fagus Silvatica var.
antropurpurea) oraz lipy drobnolistnej (Tilia cordata) rosnących na działce oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków Nr 6/6 obręb Komorze, gm. Borne Sulinowo.
6. Rada Miejska w Bornem Sulinowie podjęła uchwałę Nr XLI/499/2014 dnia 27 marca
2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – drzewa z gatunku dąb szypułkowy Quercus robur, rosnącego na działce nr 3/1, obręb Juchowo. Uchwała została ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 30 kwietnia
2014r., poz. 1830, którą zgodnie z art. 113 ust. 4 oraz art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) kopię
przekazano do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Pomnik został wprowadzony
do centralnego rejestru form ochrony przyrody.
7. Podpisano umowę najmu i serwisowania kabin sanitarnych z WC SERWIS Sp. z o.o
Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2, Zabrze. Wykonawca został wyłoniony w wyniku
prowadzonego postępowania w trybie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych.
8. Wystosowano zapytania ofertowe do trzech firm do złożenia oferty dotyczącej zakupu
sadzonek kwiatów.
9. W miesiącu kwietniu przekazano do Schroniska dla zwierząt w Szczecinku dwa psy.
10. Zakupiono wykaszarkę dla Sołectwa Starowice.
11. Wydano postanowienie odmawiające dla Nadleśnictwa Czarnobór, w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego
na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz indywidualnego ujęcia wody do
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, działka nr 71/1 obręb Kłomino 0144,
miejscowość Kłomino gm. Borne Sulinowo.

12. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego ankietę dotyczącą gospodarki odpadami za lata
2011-2013.
W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa
13. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku 6 informacji, w sprawie realizacji
roszczeń z tyt. pozostawionego mienia poza granicami państwa polskiego poprzez nabycie
prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie
miasta i gminy Borne Sulinowo.
14. Wydano dla rolników zaświadczenia o wielkości posiadanego lub nieposiadania
gospodarstwa rolnego oraz użytków rolnych w ilości – 15 szt.
15. Wysłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku 21 szt. wniosków o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów z działek będących własnością gminy.
16. Podpisano umowę sprzedaży/przekazania drewna 3 szt.
17. Wydano 23 decyzji w sprawie usunięcia drzew.
18. Wezwano 9 osób do uzupełnienia braków formalnych występujących we wnioskach
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.
19. Przyjęto do rozpatrzenia 19 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
20.
Przyjęto do rozpatrzenia 81 szt. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2014 .
21.
Wydano 6 szt. decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2014.
22.
Odesłano do 30 osób wnioskujących faktury dokumentujące nabycie paliwa
wykorzystanego do produkcji rolnej.
W zakresie zamówień publicznych
23. Przygotowano dokumentację przetargową na realizację zadania Rekultywacja
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w miejscowości Borne
Sulinowo, gmina Borne Sulinowo w ramach projektu pn. „Rekultywacja składowisk
odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin
sąsiednich”.
W zakresie gospodarki odpadami.
24. 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).
25. Przygotowano i wysłano odpowiedzi na bieżącą korespondencję dot. gospodarki
odpadami komunalnymi.
26. Przygotowywane są (sukcesywnie) i rozsyłane wezwania do złożenia deklaracji
do właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnili tego obowiązku.
27. Sporządzono informację o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej
za m-c marzec 2014 r. i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego
28. Wydano decyzje w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za nieterminowe
złożenie sprawozdań kwartalnych sporządzanych przez podmioty odbierające odpady od
właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Borne Sulinowo – łącznie 13
decyzji.

29. Przygotowano stan realizacji umów z PGK Sp. z o.o. Szczecinek i MPGO Sp. z o.o.
Wardyń Górny.
30. Przygotowano projekt uchwały w sprawie drawskiego parku krajobrazowego.
31. Podjęto działania mające na celu powiadomienie mieszkańców o zorganizowanej zbiórce
odpadów wielkogabarytowych ( rozesłanie informacji do Wspólnot Mieszkaniowych itp.)
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
1. Rozliczono za miesiąc kwiecień 2014r. fundusze remontowe za lokale komunalne,
należące do Wspólnot Mieszkaniowych.
2. Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Borne Sulinowo, przeznaczonej do dzierżawy tj.: część 144 m2 z działki niezabudowanej,
położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków Nr 1/2 o pow. 7,2107 ha, (ogródek warzywny nr 9).
3. Podano do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo tj.:
•

nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, położoną w miejscowości Kiełpino,
obręb Kiełpino, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków Nr 95/1 o pow. 0,4995 ha,

•

nieruchomość zabudowaną budynkiem niemieszkalnym, położoną w miejscowości
Juchowo, obręb Juchowo, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 142/3
o pow. 0,1253 ha,

•

nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, położoną w miejscowości Łubowo
przy ul. Zakątnej 2, obręb Łubowo, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków
Nr 250/2 o pow. 0,1100 ha.

•

nieruchomość gruntową, położoną w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06,
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków Nr 37/118 o pow. 0,2296 ha.

4. Przesłano ogłoszenia o przetargach do sołtysów poszczególnych sołectw w celu
wywieszenia na tablicach ogłoszeń w danych miejscowościach wysłano do sołtysów
5. Udzielono pisemnych odpowiedzi dla osób zainteresowanych nabyciem nieruchomości
gminnych – 5 pism.
6. Poinformowano pisemnie osoby wyrażające zainteresowanie nabyciem nieruchomości
gminnych o terminach przetargów – 3 pisma.
7. Rozliczono dostawę mediów do nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Borne
Sulinowo oraz osób prywatnych, położonej w miejscowości Silnowo 24, obręb Silnowo.

8. Rozliczono poszczególnych użytkowników tj. Przedszkole oraz Miejską Biblioteka
Publiczną z dostawy mediów tj. wody oraz ciepła do nieruchomości zabudowanej,
położonej przy ul. Szpitalnej 1 w miejscowości Borne Sulinowo.
9. Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Szczecinku z wnioskiem o założenie dla księgi
wieczystej dla nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Rakowo, obręb
Rakowo, oznaczonej działką Nr 103/2.
10. Przejęto protokolarnie od byłego najemcy nieruchomość lokalową nr 4, położoną
w miejscowości Silnowo nr 19.
11. Opublikowano na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej
ogłoszenia o czterech przetargach na zbycie nieruchomości gminnych.
12. Sporządzono korektę deklaracji do celów podatkowych, stan na dzień 10.05.2014r.
13. Zlecono zamówienia m.in. na:
•

ogłoszenia w prasie – ilość 4 zlec.

•

wycenę nieruchomości – ilość 7 nieruchomości.

•

wykonanie wypisów i wyrysów – ilość 2 nieruchomości.

14. Przygotowano projekty 9 uchwał.
15. Sporządzono i zawarto 3 umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność
Gminy Borne Sulinowo:
•

nieruchomość lokalową, położoną w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, oznaczoną
działką Nr 244 (punkt apteczny), okres dzierżawy 3 – miesiące,

•

nieruchomość zabudowaną budynkiem byłej wartowni, położoną w miejscowości Borne
Sulinowo przy ul. Leona Kruczkowskiego 1, obręb Borne 06, oznaczoną działka nr 39/3
o powierzchni 0,0026 ha, okres dzierżawy 3 – lata,

•

nieruchomość niezabudowaną, położoną w miejscowości Borne Sulinowo przy
ul. Towarowa, obręb Borne 05, oznaczoną działka nr 10/4 o powierzchni 0,0500 ha,
okres dzierżawy 10 – lat,

•

część tj. 27,50 m2 z nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Borne
Sulinowo, obręb Borne 07, oznaczonej działką nr 55/123 o powierzchni 0,2819 ha, okres
dzierżawy 5 – lat,

16. Zawarto umowę - porozumienie z dzierżawcą nieruchomości lokalowej, położonej
w miejscowości Łubowo, w której prowadzony jest punkt apteczny.
17. Sporządzono umowę użytkowania z Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie
stref sportowo - rekreacyjnych, położonych na terenie gminy Borne Sulinowo.

18. Zawarto umowę użyczenia na część tj. 1182 m2 z nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Borne Sulinowo, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 3/27 o pow. 1,0636 ha.
19. Rozwiązano umowę dzierżawy z Orange Polska S.A. na nieruchomość Nr 10/4, położoną
przy ul. Towarowej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05.
20.

Rozwiązano

umowę

dzierżawy

zawartą

na

część

nieruchomości,

położonej

w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
działką Nr 277/3.
21. Przejęto protokolarnie ogródek warzywny nr 9, położony przy ul. Rzemieślniczej
na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/2 w miejscowości Borne
Sulinowo, obręb Borne 05.
22. Przeprowadzono coroczne kontrole 12 – tu nieruchomości gminnych będących
w dzierżawie.
23. Przesłano do dzierżawców pisma wraz ze sporządzonymi protokołami pokontrolnymi.
24. Wystosowano do byłego dzierżawcy obciążenie z tytułu bezumownego korzystania
z nieruchomości gminnej, położonej przy ul. W. Polskiego w miejscowości Borne
Sulinowo, oznaczonej działką Nr 89/156.
25. Zawarto umowy najmu na lokale socjalne, położone w budynku przy ul. Słowackiego 9:
•

na lokal socjalny 9A/1,

•

na lokal socjalny 9A/2

26. Sporządzono Karty wymiaru opłat dla najemców, którzy zawarli umowy najmu.
27. Wypełniono 5 wniosków MGOPS w Bornem Sulinowie w zakresie przyznania dodatków
mieszkaniowych dla najemców.
28. Udzielono dla MGOPS w Bornem Sulinowie pisemnej odpowiedzi w sprawie możliwości
odpracowywania zaległości czynszowych przez najemców.
29. Wysłano 5 pisma z informacją o możliwości złożenia oferty w celu zawarcia umowy
dzierżawy.
30. Wydano zaświadczenie o kwocie zadłużenia lokalu socjalnego zajmowanego przez
najemcę.
31. Przeprowadzono wizję w terenie w celu przejęcia nieruchomości gminnej od osoby
bezumownie zajmującej nieruchomość.
32. Udzielono pisemnej odpowiedzi na pismo dot. możliwości dalszej dzierżawy
nieruchomości położonej w Bornem Sulinowie.

33. Sporządzono protokół przekazania kotłowni na rzecz Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie.
34. Przeprowadzono spotkanie z Komisją Mieszkaniowa – rozpatrzono 2 wnioski o przydział
lokalu socjalnego.
35. Skompletowano i przekazano dla PUK Sp. z o.o. dokumentację techniczno – budowlaną
dot. użytkowanych obiektów przy ul. Kruczkowskiego 5.
36. Udzielono

pisemnej

odpowiedzi

dla

Gdyńskiego

Towarzystwa

Budownictwa

Społecznego Sp. z o.o. w Gdyni.
37. Udzielono pisemnej odpowiedzi dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie
przekazania majątku.
38. Opisano faktury ze stanowiska zasobu mieszkaniowego w ilości 56 szt.
39. Skompletowano i przekazano do Referatu FB wm. dokumentację dla celów rocznego
rozliczenia następujących Wspólnot Mieszkaniowych:
• Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Niepodległości 46,
• Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Niepodległości 30,
• Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Niepodległości 3,
• Wspólnoty Mieszkaniowej przy Jeziornej 1,
• Wspólnoty Mieszkaniowej przy Jeziornej 3,
• Wspólnoty Mieszkaniowej Radacz 14,
• Wspólnoty Mieszkaniowej EUROPA przy Reja 15,
• Wspólnoty Mieszkaniowej Orzeł przy Orła Białego 3,
• Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Niepodległości 4.
40. Sporządzono Zarządzenie Burmistrza w sprawie odpracowania na rzecz Gminy Borne
Sulinowo odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych przez
osoby będące w trudnej sytuacji życiowej.
41. Sporządzono Zarządzenie Burmistrza w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia z tyt.
zaległości czynszowych w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Borne
Sulinowo osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej.
42. Udzielono odpowiedzi najemcy wnioskującemu o odpracowanie zaległości czynszowych.
43. Wysłano pismo do najemcy zamierzającego odpracować zaległość z tyt. niepłaconego
czynszu. Zawarto porozumienie dot. odpracowania zaległości czynszowych z najemcą
lokalu komunalnego, podpisano kalkulację i harmonogram prac.

44. Zebrano dokumentację i udzielono odpowiedzi rzeczoznawcy majątkowemu w sprawie
posiadanej inwentaryzacji budynku w miejscowości Silnowo nr 13.
45. Udzielono pisemnej odpowiedzi dzierżawcy nieruchomości położonej w miejscowości
Silnowo.
46. Wystosowano do Agencji Nieruchomości Rolnych w Koszalinie pismo wraz z operatami
szacunkowymi, w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości drogowych na rzecz
Gminy Borne Sulinowo.
47. Sporządzono protokół uzgodnień do zawarcia aktu notarialnego zamiany nieruchomości.
48. Udzielono informacji o podatku VAT z tyt. zbycia/ nabycia mienia.
49. Sporządzono sprawozdanie o przekształceniach i prywatyzacji mienia gminy, które
przesłano do Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I USC
1. Działalność Komisji ds. PRPA.
W okresie międzysesyjnym wszczęto 3 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 sporządzono umowy na przeprowadzenie wywiadów
środowiskowych. Ponadto skierowano do biegłych – psychologa i psychiatry 4 teczki akt
spraw celu przebadania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia osób od alkoholu,
ustalono przyjęcia na oddział detoksykacyjny dla 3 osób, terapię odwykową w systemie
stacjonarnym rozpoczęła 1 osoba, ustalono i dofinansowano badania okresowe oraz terapię
podtrzymującą po odbytej terapii podstawowej dla 6 osób. Złożono 2 wnioski do Sądu
Rejonowego o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego i ustanowienie nadzoru
kuratora.
Podpisano 4 umowy - zlecenia dla pracownika socjalnego na sporządzenie wywiadu
środowiskowego w ramach prowadzenia postępowania o zobowiązanie do leczenia
odwykowego.
Współpracowano ze służbami i instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem
alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie.

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 w 26 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. Przedsiębiorstwo

Usług

Komunalnych

w

Bornem

Sulinowie,

ul. Kruczkowskiego 5,
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie,
ul. Bolesława Chrobrego 25,
3. Szkoła Podstawowa w Jeleniu,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Juchowie,
5. Publiczne Gimnazjum w Silnowie,
6. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 24,
7. Zespół Szkół w Łubowie, ul. Zakątna 10,
8. Sołectwo Silnowo,
9. Sołectwo Jeleń,
10. Sołectwo Ciemino,
11. Sołectwo Dąbie,
12. Sołectwo Juchowo,
13. Sołectwo Kiełpino,
14. Sołectwo Komorze,
15. Sołectwo Krągi,
16. Sołectwo Kucharowo,
17. Sołectwo Liszkowo,
18. Sołectwo Łączno,
19. Sołectwo Łubowo,
20. Sołectwo Nobliny,
21. Sołectwo Piława,
22. Sołectwo Radacz,
23. Sołectwo Rakowo,

24. Sołectwo Silnowo,
25. Sołectwo Starowice,
26. Sołectwo Śmiadowo,
27. Sołectwo Uniemino,
28. Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 21,
29. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie,
ul. Orła Białego 5,
30. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5,
31. Środowiskowy

Dom

Pomocy

Społecznej

w

Bornem

Sulinowie,

ul. Kruczkowskiego 5,
32. Biblioteka Miejska w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 1,
33. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Bornem
Sulinowie, ul. Kolejowa 16,
34. Nadleśnictwo w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 32,
35. Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6.
3. USC
Lp. Dane statystyczne o liczbie zadań zrealizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego
1.
Liczba sporządzonych aktów urodzeń:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

a) ogółem
b) w tryb. art. 73
Liczba sporządzonych aktów małżeństw
a) ogółem
b) w tryb. art. 73
Liczba sporządzonych aktów zgonu
a) ogółem
b) w tryb. art. 73
Liczba wydanych decyzji administracyjnych
na podstawie art. 28
na podstawie art. 35
o zmianie imienia i nazwiska
innych ( ze wskazaniem przedmiotu sprawy )
Liczba wydanych odpisów i zaświadczeń
Liczba odpisów skróconych ( z wyłączeniem odpisów
wydanych na drukach wielojęzycznych)
Liczba odpisów zupełnych
Liczba wydanych odpisów skróconych na drukach
wielojęzycznych

Liczba

przyjętych

oświadczeń

o

wstąpieniu

2
2
3
1
7
3
3
3
52
3

8.

9.
10.
11.
12.

w związek małżeński
w lokalu usc
poza lokalem usc
Liczba innych czynności kierownika usc
- liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających brak
okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
( art. 4 kro )
- liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających,
że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium RP
cudzoziemiec mniemający obywatelstwa żadnego
państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć
małżeństwo za granicą ( art. 71 )
- liczba wydanych zezwoleń na zawarcie małżeństwa
przed upływem określonego w art. 4 kro
Liczba wyroków rozwodowych przesłanych przez
Sądy Okręgowe
Liczba sporządzonych przypisków do aktów stanu
cywilnego
Liczba przypisków przesłanych z innych USC
Statystyki na potrzeby Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego oraz Urzędu Statystycznego

3
3

2

2
8
54
12
1

4. Dowody osobiste:
- złożono 88 wniosków o wydanie dowodów osobistych,
- wydano 100 dowodów osobistych,
- pośredniczono w wydawaniu dowodów osobistych z inną gminą – dla 10 osób.
5. Działalność gospodarcza.
W CEIDG dokonano następujące zmiany:
- zarejestrowano 3 nowe działalności gospodarcze,
- wprowadzono 19 zmian,
- wykreślono 3 wpisy.
6. Transport drogowy.
Wydano:
- 10 decyzji o wygaśnięciu zezwolenia regularnych przewozów osób w krajowym transporcie
drogowym.
- 4 nowe zezwolenia oraz po 3 wypisy od zezwolenia, dla każdego zezwolenia,

- 1 zmianę oraz dwa wypisy od zezwolenia.
REFERAT ORGANIZACYJNY
1. W dniu 14 maja br. sporządzono i przesłano sprawozdanie z Narodowego Programu
Zdrowia Psychicznego.
2. Przygotowano
pełną
dokumentację
i
uruchomiono
procedurę
związaną
z przeprowadzeniem
konkursu na kandydata na dyrektora szkoły podstawowej
w Juchowie.
3. W miesiącu kwietniu br. podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku
1 umowę na organizację robót publicznych, w ramach których zatrudniono 3 osoby oraz
1 aneks do umowy, w ramach którego przedłużono umowę o pracę dla 1 osoby. Ponadto
w miesiącu maju Powiatowy Urząd Pracy skierował do wykonywania prac społecznie
użytecznych 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.
4. W związku z zarządzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego podjęto
szereg czynności koniecznych do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia
wyborów w gminie Borne Sulinowo, w tym m. in. podpisano zarządzenie w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych, zwołano pierwsze posiedzenie tych
komisji, wydawane są zaświadczenia o prawie do głosowania, udostępniono do wglądu
spis wyborców, na bieżąco podawane są do publicznej wiadomości informacje
o zarejestrowanych kandydatach, o składach i siedzibach obwodowych komisji
wyborczych.
5. W miesiącu kwietniu 2014r. prawnik udzielający porad prawnych dla mieszkańców
miasta i gminy Borne Sulinowo udzielił następującej pomocy prawnej: przyjął ogółem
20 osób i udzielił 29 porad.
6. Przyjęto opłatę skarbową na kwotę około 1.133,00 zł.
7. Zarejestrowano 1802 pisma wpływające do Urzędu.
8. Wysłano 1674 przesyłki polecone, 205 listów zwykłych oraz około 204 sztuki plakatów.
9. W ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi na tablicach Urzędu
wywieszono 33 obwieszczenia oraz plakaty okolicznościowe.

