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 05 lutego 2015 r.
SPOTKANIA
W

okresie

międzysesyjnym

Burmistrz

Bornego

Sulinowa

uczestniczyła

w następujących spotkaniach:
 06 lutego 2015r. - spotkanie z Prezesem KS Pionier 95 Borne Sulinowo Tadeuszem
Kłosem –sprawy bieżące klubu,
 10 lutego 2015r. – podpisanie aneksu do umowy na plac zabaw przy Szkole
Podstawowej w Bornem Sulinowie – Urząd Marszałkowski Szczecin,
 16 lutego 2015r. –wybór sołtysa sołectwa Ciemino,
 18 lutego 2015r. – spotkanie z sołtysem sołectwa Silnowo – sprawy bieżące sołectwa,
 23 lutego 2015r. – spotkanie z architektem Panem Grzegorzem Ferberem – sprawy
dotyczące strategii i realizacji projektów architektoniczny,
 25 lutego 2015r. – udział w spotkaniu z Kuratorem Oświaty w sprawie wyników
sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych - Szczecinek,
 26 lutego 2015r. – podpisanie aneksu do umowy na montaż oświetlenia drogowego
i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Borne
Sulinowo -WFOŚGW Koszalin,
 26 lutego 2015r. – udział w zebraniu sprawozdawczym Uczniowskiego Klubu
Sportowego Borne Sulinowo (Biegi na orientację),
 27 lutego 2015r. – rada nadzorcza PUK Borne Sulinowo,
 27 lutego 2015r. – udział w spotkaniu dotyczącym powołania Lokalnej Grupy
Działania na nową perspektywę działania na lata 2014/2020 – Starostwo Powiatowe
Szczecinek,
 02 i 03 marca 2015r. - seminarium dla Wójtów Burmistrzów i Prezydentów Miast
jednostek

samorządu

terytorialnego

Województwa

Zachodniopomorskiego

organizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową ze Szczecina - Kołobrzeg,
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 05 marca 2015r. – udział w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników MPGO –
Wardyń,
 06 marca 2015r. – spotkanie z Dyrektorem RZGW Poznań – dotyczące możliwości
przejęcia gospodarki rybackiej na jeziorze Pile,
 10 marca 2015r. – spotkanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej Jeleń – sprawy
bieżące szkoły,
 10 marca 2015r. – spotkanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej Borne Sulinowo –
sprawy bieżące szkoły,
 10 marca 2015r. – spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół Łubowo – sprawy bieżące
szkoły,
 11 marca 2015r.- udział w roboczym spotkaniu zorganizowanym przez Spółkę PWiK
dotyczącym kalkulacji taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie
ścieków - Szczecinek,
 16 marca 2015r. – spotkanie z Dyrektorem Książnicy Pomorskiej w Szczecinie,
 16 marca 2015r – spotkanie z Państwem Elgenberting i P. Dolatą o dofinansowanie
możliwości złożenia wniosku na budowę biogazowni,
MEDIA
 24 lutego 2015r. – TV Gawex – Program Samorządowy,
UROCZYSTOŚCI
 13 lutego 2015r. – występy artystyczne „Borneńskie Wrzosy”,
W sprawach skarg i wniosków - w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Bornego
Sulinowa oraz Zastępca Burmistrza przyjęli 43 interesantów.
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Referat Promocji i Współpracy
1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów
PROW 2007-2013, działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
"Montaż oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne
Sulinowo"
Dn. 27.02.2014r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim WZP I poprawki do wniosku
o przyznanie pomocy.
Całkowita wartość zadania wynosi 301.299,83 zł, z czego dotacja PROW - 183.719,00 zł.
W ramach zadania zaplanowano budowę 20 szt. lamp hybrydowych w Cieminie, Dąbiu,
Kłosówce, Łubowie, Osiczynie, Piławie, Radaczu, Śmiadowie i Unieminie.
PROW 2007-2013, działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
"Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych
na terenie Gminy Borne Sulinowo"
W związku z pozytywną oceną dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, złożono w Urzędzie Marszałkowskim WZP wniosek o aneks do umowy
o przyznanie pomocy. Dn. 10.02.2015r. podpisano Aneks nr 1 uwzględniający zmianę kosztu
całkowitego i kwalifikowalnego realizacji zadania oraz zmianę terminu złożenia wniosku
o płatność.
Dn. 26.02.2015r. podpisano w WFOŚiGW w Szczecinie, Biurze Koszalin, Aneks nr 1
do umowy pożyczki dostosowując tym samym wysokość rat do faktycznie przyznanego
dofinansowania.
PROW 2007-2013, działanie Odnowa i rozwój wsi
"Urządzenie placu zabaw przy CKiR w Bornem Sulinowie"
Dn. 27.02.2015r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim WZP I poprawki do wniosku o
płatność.
PROW 2007-13, działanie LEADER, Małe projekty
„Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie”
Dn. 10.02.2015r. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim WZP umowę przyznania pomocy.
Dn. 27.02.2015r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim WZP wniosek o płatność na kwotę
15.138,08 zł. Wykonano i w miejscu realizacji inwestycji umieszczono tablicę informacyjnopromocyjną z logo donatora i programu.
Animator Moje Boisko - ORLIK 2015
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Dn.

13.02.2015r.

przesłano

do

Fundacji

Kultury

Fizycznej

w

Pucku

wniosek

o dofinansowanie kwotą 9.000,00 zł kosztów wynagrodzenia 2 animatorów na boisku Orlik
w Bornem Sulinowie w okresie marzec - listopad 2015. Całkowita wartość zadania wynosi
18.000,00 zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, dofinansowanie przyznano.
Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty
poprzez edukację dzieci i młodzieży
Dn. 24.02.2015r. zgłoszono akces do projektu prowadzonego przez ZMiGDP w Karlinie.
W ramach zadania w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie utworzona zostanie Izba
Bioróżnorodności z wyposażeniem o wartości 75.000,00 zł, a uczniowie szkoły wezmą udział
w 2-dniowych warsztatach w OEE w Lipiu.
CO-PRO-WILD
W dniach 3-4 marca br. podjęto 2-osobową delegację z Leibniz Instytutu Ekologicznego
Rozwoju Przestrzennego w Dreźnie. Celem wizyty było nakłonienie Gminy Borne Sulinowo
do przystąpienia do 3-letniego projektu "Zmiana przeznaczenia dużych terenów
powojskowych w celu stworzenia najwyższej jakości terenów przyrodniczych i puszczy
z korzyścią dla lokalnych mieszkańców" finansowanego z programu INTERREG VB Europa
Środkowa. Z powodów organizacyjno-finansowych Gmina Borne Sulinowo nie weźmie
udziału w przedsięwzięciu.
Kontrakt Samorządowy w ramach RPO WZP 2014 - 2020
W związku z wytyczeniem przez Zarząd WZP obszarów interwencji oraz wymiaru
terytorialnego Kontraktów Samorządowych, dn. 09.03.2015r. przesłano do Urzędu Miasta
Szczecinek zaktualizowaną listę projektów Gminy Borne Sulinowo do ujęcia w KS.
PROW 2007-2013, działanie LEADER, Małe projekty
„Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu
obiektów sportowych na terenie miasta Borne Sulinowo”
Opracowano i dn. 09.03.2015r. przesłano do Urzędu Marszałkowskiego WZP

ankietę

monitorującą.
PROW 2007-2013, działanie LEADER, Małe projekty
„Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu
wizyjnego stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń i Radacz”
Opracowano i dn. 09.03.2015r. przesłano do Urzędu Marszałkowskiego WZP ankietę
monitorującą.
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Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją
usuwania skażeń dla OSP Borne Sulinowo - dotacja dla Gminy Borne Sulinowo,
pożyczka dla OSP Miasta Bornego Sulinowa
Dn. 09.10.2014r. pracownik WFOŚiGW w Szczecinie, Biura Koszalin, dokonał kontroli
projektu w miejscu. Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania.
2. Promocja
a) strona internetowa
Aktualizowano urzędową stronę internetową www.bornesulinowo.pl.
b) komunikator SISMS
Powiadamiano mieszkańców o ważnych wydarzeniach za pomocą SMSów i MMSów.
c) media
W porozumieniu z Dyrektorem TV Gawex, przygotowano umowę na realizację Programu
samorządowego dla Gminy Borne Sulinowo. Umowa została podpisana przez Prezesa
Zarządu TV Gawex oraz Burmistrza Bornego Sulinowa.
d) materiały graficzne
 uzupełnienie i korekta folderu turystycznego,
 wybór fotografii, opisanie wydarzenia i przesłanie materiałów na wystawę „Samorząd.
Demokracja. Wolność. JA, TY, MY = SAMORZĄD” organizowaną przez Kancelarię
Prezydenta RP z okazji 25. rocznicy uchwalenia przez Sejm ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie terytorialnym,
 wybór i przesłanie fotografii do ZART na konkurs „Najbardziej romantyczne miejsce
na Pomorzu Zachodnim”,
 opracowanie i druk symbolicznego czeku – przekazanie zebranej kwoty pieniędzy
dla pogorzelców z Rakowa,
 opracowanie projektu tablicy informacyjnej o wym. 90 x 60 cm „Urządzenie placu
zabaw przy Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie”,
 wybór i przesłanie fotografii ważnych obiektów w Bornem Sulinowie i Kłominie
do BBC – w związku z planowaną realizacją filmu o tematyce survivalowej,
 wybór fotografii do zamieszczenia na tablicach na murze wzdłuż ul. Orła Białego.
e) materiały promocyjne
Przygotowano zestawienie produktów i gadżetów reklamowych w celu przeprowadzenia
zapytania ofertowego na 2015r.
f) inne
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Wspólnie z dyrektorem MBP i CKiR w Bornem Sulinowie zaktualizowano kalendarz imprez
na 2015r. Terminarz przesłano do LGR Szczecinek, ZART i ZROT w Szczecinie oraz
zamieszczono na stronie Centrum Informacji Turystycznej.
Dn. 29 stycznia br. Centrum Informacji Turystycznej w Bornem Sulinowie odebrało
Certyfikat Polskiego Systemu Informacji Turystycznej nadany przez Polską Organizację
Turystyczną za pośrednictwem Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki. CIT Borne
Sulinowo otrzymało najwyższą ocenę w kategorii trzech gwiazdek, co klasyfikuje je w
czołówce woj. zachodniopomorskiego.
Na wniosek Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki w Szczecinie uzupełniono listę
atrakcji turystycznych gminy Borne Sulinowo. Dane, przekazane w formie elektronicznej,
zostaną wykorzystane do aplikacji w tzw. „kioskach multimedialnych” zainstalowanych
w centrach informacji turystycznych woj. zachodniopomorskiego.
W dniach 27 lutego - 1 marca br., wspólnie z pracownikami LGD "Partnerstwo Drawy" oraz
pracownikami Starostwa Powiatowego z Drawska Pomorskiego i Gminy Czaplinek, Gmina
Borne Sulinowo uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu.
Na wspólnym stoisku reklamowym zaprezentowano gminne materiały i foldery reklamowe
oraz ulotki gestorów branży turystycznej z Bornego Sulinowa.
W dniach 23 lutego oraz 6 i 10 marca pracownik referatu wziął udział w spotkaniach
w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie oraz Urzędzie Gminy
Szczecinek, których celem było przygotowanie "Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza
Zachodniego" w oparciu o wytyczne Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego. Uczestniczący w spotkaniach przedstawiciele gmin
opracowali koncepcję wspólnej trasy rowerowej Pomorza Zachodniego i wytyczyli nowe
szlaki rowerowe na swoich terenach. W przypadku gminy Borne Sulinowo będzie to trasa
rowerowa ze Szczecinka do Bornego Sulinowa i dalej do Łubowa po nasypie byłej linii
kolejowej. Ponadto w ramach przedmiotowego działania wszystkie zrzeszone gminy
dokonają kompleksowej inwentaryzacji własnych szlaków rowerowych na portalu
www.urzad.gis.parseta.pl, który będzie stanowić integralny załącznik w formie mapy
graficznej

dla

Regionalnego

Biura

Gospodarki

Przestrzennej

Województwa

Zachodniopomorskiego.
3. Organizacje pozarządowe
 W związku z ogłoszonym dn. 5 stycznia br. otwartym konkursem ofert na realizację
zadań publicznych, zarządzeniem nr 8/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 27
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stycznia 2015r., powołano Komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych
ofert. Dn. 29.01.2015r. odbyło się I posiedzenie Komisji konkursowej ws. oceny ofert
pod względem formalnym. Wezwano organizacje do uzupełnienia braków
formalnych. Na II posiedzeniu Komisji, w dniu 06.02.2015r., oferty poddano ocenie
merytorycznej.

Dn.

18.02.2015r.

wyniki

pracy

Komisji

przedstawiono

do zaopiniowania Burmistrzowi Bornego Sulinowa. Informację o wysokości
przyznanych organizacjom dotacji zamieszczono na stronie internetowej urzędu
i tablicy ogłoszeń w budynku magistratu.
 Dn. 13.02.2015r., zarządzeniem nr 16/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia
13 lutego 2015r., unieważniono ogłoszony w dniu 05.01.2015r. otwarty konkurs ofert
w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego. Podstawą
unieważnienia było niezłożenie na dany zakres oferty.
 Dn. 23 lutego br. z 22 organizacjami pozarządowymi podpisano umowy na realizację
zadań publicznych w 2015r.
 W ramach otwartego konkursu ofert organizacjom przekazana zostanie kwota
w łącznej wysokości 225.000,00 zł.
 Na podstawie złożonych sprawozdań końcowych, rozliczano organizacje pozarządowe
z realizacji zadań publicznych w 2014r. Organizacje wzywano do okazania
oryginałów dokumentów finansowych wykazanych w sprawozdaniach. Dwie
organizacje dokonały zwrotu niewykorzystanej części dotacji na wskazane w umowie
konto bankowe: Uczniowski Klub Sportowy Sekcja Biegi na Orientację – 1,32 zł
i Ludowy Zespół Sportowy „Bricomarche” – 628,44 zł.
 W związku ze złożeniem oferty przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Sekcja
Tenis Stołowy na realizację zadania publicznego w formie „małego grantu”, zgodnie
z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z organizacją
w dniu 26.02.2015r. Burmistrz Bornego Sulinowa podpisał umowę. Na wskazane
w ofercie konto bankowe przekazano środki finansowe w wys. 2.000,00 zł.
 Dn.

24

lutego

br.

odbyło

się

spotkanie

Burmistrza

Bornego

Sulinowa

z przedstawicielami Rady Miejskiej. Celem spotkania było wypracowanie zasad
dotyczących przekazywania organizacjom pozarządowym środków finansowych
na realizację zadań publicznych z zakresu sportu, w tym przekazywania dotacji
w formie tzw. „małych grantów”.
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4. Imprezy
Dn. 28 stycznia br. wydano Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie zezwolenie
na organizację IV Zimowego Zlotu Pojazdów Militarnych Bornem Sulinowie.
5. Oświata
Stypendia szkolne
W związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie zasiłku losowego, dn. 05.03.2015r., zgodnie
z wydaną decyzją, na konto bankowe wnioskodawczyni przekazano pomoc finansową
w maksymalnej kwocie, tj. 530,00 zł.
Stypendia motywacyjne
Zgodnie z przesłanymi przez dyrektorów szkół wnioskami o przyznanie uczniom stypendiów
motywacyjnych za osiągnięcia naukowe i sportowe w I semestrze roku szkolnego, na konta
bankowe placówek przekazano środki finansowe w łącznej wysokości 4.664,00 zł.
Referat Gospodarki Nieruchomościami
1. Przeprowadzono 4 przetargi, z których 2 zakończyły się wynikiem pozytywnym.
2. Sporządzono dokumentację do sprzedaży oraz podano do publicznej wiadomości
wykazy 10-ciu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność
Gminy Borne Sulinowo.
3. Przesłano do sołtysów ogłoszenia o przetargach oraz wykazy nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń w danych
miejscowościach.
4. Udzielono

11

pisemnych

odpowiedzi

osóbom

zainteresowanych

nabyciem

nieruchomości gminnych.
5. Poinformowano 6 osób wyrażających zainteresowanie nabyciem nieruchomości
gminnych o terminach przetargów.
6. Rozliczono za miesiąc styczeń i luty 2015r. fundusze remontowe za lokale
komunalne, wchodzące w skład Wspólnot Mieszkaniowych.
7. Rozliczono dostawę mediów do nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy
Borne Sulinowo oraz osób prywatnych, położonej w miejscowości Silnowo 24, obręb
Silnowo.
8. Zrezygnowano z prawa pierwokupu w stosunku do 4-ch nieruchomości stanowiących
własność osób prywatnych.
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9. Rozliczono poszczególnych użytkowników tj. Przedszkole oraz Miejską Bibliotekę
Publiczną
z dostawy mediów tj. wody oraz ciepła do nieruchomości zabudowanej, położonej
przy
ul. Szpitalnej 1 w miejscowości Borne Sulinowo za miesiąc listopad.
10. Opublikowano na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej
wykazy
i ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości gminnych.
11. Opublikowano na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej
wykazy
o nieruchomościach gminnych przeznaczonych do sprzedaży.
12. Skompletowano

dokumentację

i

wystąpiono

do

Starostwa

Powiatowego

w Szczecinku z wnioskami o wydanie Zaświadczeń o samodzielności 6 – ciu lokali.
13. Zawarto akt notarialny nabycia:
 udziału do 1/3 części w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości
Borne Sulinowo, obręb Borne 06, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
działką nr 87/14.
 nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Dąbrowica, obręb
Dąbrowica, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków działkami nr 2/35,
nr 4/5, nr 385/1 oraz nr 385/2.
14. Zawarto akty notarialne sprzedaży nieruchomości:
 zabudowanej, położonej w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków działką nr 250/2.
 gruntowej, położonej w miejscowości Śmiadowo, obręb Śmiadowo, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków działką nr 29.
 gruntowej, położonej w miejscowości Dąbrowica, obręb Dąbrowica, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków działką nr 22/66.
 lokalowej położonej w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków działka nr 277/2.
15. Zawarto

protokoły uzgodnień

do

zawarcia

aktów

notarialnych

sprzedaży

nieruchomości:
 gruntowej, położonej w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków działką nr 250/2.
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 gruntowej, położonej w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków działką nr 250/4.
16. Zlecono zamówienia na: ogłoszenia w prasie, wycenę nieruchomości, wykonanie
wypisów i wyrysów i aktualizację użytków gruntowych .
17. Sporządzono informację o podatku VAT z tyt. zbycia/ nabycia mienia gminnego
za miesiąc styczeń i luty br.
18. Sporządzono projekty Uchwał na wyrażenie przez Radę Miejską w Bornem
Sulinowie zgody na sprzedaż nieruchomości będących w zasobie gminy Borne
Sulinowo w ilości 8szt.
19. Zaktualizowano listę osób zainteresowanych przydziałem lokalu mieszkalnego
z zasobu mieszkaniowego Gminy Borne Sulinowo.
20. Sporządzanie co miesięcznych deklaracji podatkowych – 5 szt.
21. Przeprowadzono kontrolę w lokalach socjalnych pod kontem używania kuchenek
gazowych. Z kontroli sporządzono 35 protokołów.
22. Sporządzono aneks do umowy użytkowania z dnia 27.04.2009r. zawartej z Centrum
Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.
23. Przeprowadzono aktualizację mienia gminnego w zakresie składanych deklaracji
podatkowych.
24. Wystosowano 10 pism do osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego
z zasobu gminy Borne Sulinowo.
25. Wydano dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Borne Sulinowo 8
szt. zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego.
26. Sporządzono projekty Uchwał na wyrażenie przez Radę Miejską w Bornem
Sulinowie zgody na dzierżawę/użyczenie nieruchomości będących w zasobie gminy
Borne Sulinowo z terenu miasta i gminy Borne Sulinowo 11 szt.
27. Sporządzono projekt Uchwały na wyrażenie przez Radę Miejską w Bornem
Sulinowie zgody na przejęcie w użyczenie przez Gminę Borne Sulinowo części
nieruchomości stanowiącej współwłasność mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej
w Bornem Sulinowie 1 szt.
28. Sporządzono 14 szt. wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/najmu/
użyczenia.
29. Sporządzono 10 szt. umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność gminy
Borne Sulinowo.
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30. Przeprowadzono kontrolę w związku z wykonywaniem usług zgodnie z umową
o administrowanie cmentarzami komunalnymi.
31. Przygotowano dokumenty zmierzające do zawarcia umowy użyczenia części działki
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 265 położonej w obrębie Piława
będącej w posiadaniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu gmina
Borne Sulinowo.
32. Z uwagi na prawny obowiązek złożenia przez Zarządców Wspólnot i Spółdzielni
danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkaniowych nienależących do
publicznego zasobu mieszkaniowego za drugie półrocze 2014r. wystosowano do
Zarządców Wspólnot i Spółdzielni działających na terenie Miasta i Gminy Borne
Sulinowo ponaglenia celem uzyskania danych niezbędnych do opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Referat Finansów i Budżetu
1. Na podstawie Zarządzenia Nr 7/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 26
stycznia 2015 roku dokonano zmiany Zarządzenia Nr 3/2015 Burmistrza Bornego
Sulinowa w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok.
Zmianie uległ Załącznik Nr 2 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych na 2015 rok, do Zarządzenia Nr 3/2015.
2. W dniu 26 stycznia 2015 r. wpłynęła do Urzędu uchwała Nr V.21.2015 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2015
r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
na lata 2015-2032.
3. W dniu 28 stycznia 2015 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Spraw Społecznych

sprawozdanie

z realizacji zadania w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej
Pieczy Zastępczej na rok 2014.
4. W dniu 28 stycznia 2015 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Spraw Społecznych sprawozdanie
z wykorzystania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy
społecznej w 2014 roku – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem
Sulinowie.
5. W dniu 2 lutego 2015 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu
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Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Finansów i Budżetu szczegółowe informacje
z wykorzystania dotacji celowych przekazanych w 2014 roku w dziale 750 –
Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.
6. W dniu 2 lutego 2015 roku przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie
rozliczenia dotacji celowych przekazanych w 2014 roku z budżetu państwa
na realizację zadań własnych finansowanych lub dofinansowanych, w tym:
- rozliczenie wykorzystania dotacji celowej udzielonej na dofinansowanie zakupu
podręczników dla uczniów zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie Rządowego
programu pomocy uczniom w 2014 r. „WYPRAWKA SZKOLNA”,
- rozliczenie wykorzystania dotacji celowej udzielonej na dofinansowanie zadań
własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.,
- rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe udzielonej w 2014 r..
7. W dniu 3 lutego 2015 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Spraw Społecznych informacje, dotyczące
wykorzystania dotacji celowych przekazanych w 2014 r. z budżetu wojewody
zachodniopomorskiego.
8. W dniu 3 lutego 2015 roku przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie pismo Nr
S.3020.11.2015.LŁ w sprawie zweryfikowania naliczonej przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla gmin
województwa zachodniopomorskiego w stosunku do realnego zapotrzebowania
gminy na okres od stycznia do czerwca 2015 roku. Naliczona dotacja na w/w okres
dla Gminy Borne Sulinowo 113.626,00 zł. Zaplanowane środki własne min. 20 %
kosztów realizacji zadania to 35.000,00 zł.
9. W dniu 5 lutego 2015 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatury
w Koszalinie Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności
Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego
zadań zleconych wg stanu na koniec 4 kwartału 2014 roku.
10. W dniu 9 lutego 2015 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu
dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres
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od początku roku do końca IV kwartału roku 2014.
11. W dniu 9 lutego 2015 roku przesłano do szkół, Prezesa Zarządu Oddziału ZNP
w Bornem Sulinowie, NSZZ „Solidarność” w Szczecinku, Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Bornem Sulinowie i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Zespół Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdanie za rok 2014 z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo, spełniając tym samym
obowiązek wynikający z art. 30a ust 5 ustawy z dnia 6 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
12. W dniu 10 lutego 2015 roku odebrano w Zachodniopomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Szczecinie Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich weksel
in blanco oraz deklarację wekslową, będące zabezpieczeniem prawidłowej realizacji
umowy o dofinansowanie projektu nr Z/2.32/III/3.3.2/596/05, pn. „Adaptacja
budynku powojskowego w Bornem Sulinowie na obiekt kulturalno-oświatowy”.
13. W dniu 11 lutego 2015 roku przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie pismo
Nr S.3020.8.2015.LŁ informujące, w jakich rozdziałach klasyfikacji budżetowej
ma nastąpić zwiększenia budżetu Gminy Borne Sulinowo z rezerwy celowej poz. 52
Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego przeznaczonej na realizację
zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki przeznaczone
dla Gminy Borne Sulinowo w tym zakresie na 2015 rok to 277.514,00 zł, w tym
na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 149.788,00 zł i na przedszkola
127.726,00 zł. Do wprowadzenia do budżetu na dzień 11.02.2015r. pozostaje kwota
w wysokości 14.177,00 zł, ponieważ 263.337,00 zł wprowadzono do budżetu
na etapie przygotowania projektu.
14. Na podstawie Zarządzenia Nr 14/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 12 lutego
2015 roku dokonano zmiany Zarządzenia Nr 9/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia rejestru kredytów i pożyczek
zaciągniętych przez Gminę Borne Sulinowo.
15. W dniu 12 lutego 2015 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatury
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 okres sprawozdawczy:
IV kwartał roku 2014.
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16. W dniu 20 lutego 2015 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie sprawozdania za okres
sprawozdawczy: od początku roku 2014 do końca 4 kwartału roku 2014:
- Rb-NDS kwartalne 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,
- Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów
dłużnych,
- Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym
mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy,
- Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki
samorządu terytorialnego.
Sprawozdania

Rb-NDS,

Rb-27S, Rb-N,

Rb-28S,

Rb-Z zostały przesłane

do wiadomości banków obsługujących Gminę Borne Sulinowo w zakresie kredytów
i pożyczek.
17. W dniu 23 lutego 2015 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania za okres
sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 stycznia 2015 roku, w tym:
- Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
18. W dniu 25 lutego 2015 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w

Szczecinie

Zespół

Zamiejscowy

w

Koszalinie

sprawozdania

zbiorcze

z samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, w tym:
- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów
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finansowych,
- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji,
- Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów
dłużnych.
19. W dniu 27 lutego 2015 roku na podstawie Zarządzenia Nr 25/2015 Burmistrza
Bornego Sulinowa dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących
o łączną kwotę 69.630,79 zł, w tym na podstawie:
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.3.4.2015.JŻ z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zwiększenia Gminie
dotacji celowej o kwotę 2.930,79 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych
dodatków energetycznych za I kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych
energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez
gminy w wysokości 2 %, 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 13.1.1.1.,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.43.2.2015.JŻ z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zwiększenia Gminie
dotacji celowej o kwotę 66.700,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – działanie
13.1.1.2. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) majątkowych w kwocie
7.668,00 zł i bieżących w kwocie 12.614,88 zł, w tym 4.664,00 zł z budżetu organu
do budżetów szkół z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla
uczniów:
- Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie

1.908,00 zł

- Zespół Szkół w Bornem Sulinowie

1.908,00 zł

- Zespół Szkół w Łubowie

424,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Jeleniu

212,00 zł

- Publiczne Gimnazjum w Silnowie

212,00 zł.

20. W dniach: 28 stycznia 2015 r., 2 lutego 2015 r., 4 lutego 2015 r., 17 lutego 2015 r., 24
lutego 2015 r. – 26 lutego 2015 r., 2 marca 2015 r. inspektor kontroli Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził kontrolę płatnika składek: Urząd Miejski
w Bornem Sulinowie, 78-449 Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 6. Kontrolą objęto
okres: styczeń 2011 r. – grudzień 2013 r. Zakres kontroli:
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 Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych
składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych
świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
 Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne
i rentowe.
 Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
 W wyniku kontroli stwierdzono w w/w okresie niedopłatę składek na Fundusz Pracy
i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 1.891,38 zł i
nadpłatę przedmiotowych składek w wysokości 648,15 zł.
21. W dniu 6 marca 2015 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa wniosek
o przyznanie dotacji celowej na realizację w II kwartale 2015 r. zadania zleconego
dotyczącego wypłaty dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu. Wnioskowana
kwota 2.861,28 zł.
Referat Podatków i Opłat
1. W miesiącu lutym i marcu 2015 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie
i rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym tj. za miesiące styczeń i luty 2015.
2. W miesiącu lutym 2015 r. trwały prace nad wymiarem podatku od środków transportu.
3. W miesiącu styczniu i lutym 2015 r. trwały prace nad wysyłką wymiaru podatków dla
osób fizycznych i prawnych na 2015 r.
4. W miesiącu lutym 2015 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń
należnych na rzecz sektora finansów publicznych.
Referat Organizacyjny
1. W dniu 23 stycznia 2015 r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 6/2015
Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 23 stycznia 2015 r. przeprowadziła nabór
na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. rolnictwa i leśnictwa w Referacie
Ochrony Środowiska. W wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne
stanowisko urzędnicze do zatrudnienia wybrana została Pani Dorota Nowakowska.
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2. W dniu 26 lutego 2015 r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 13/2015
Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 12 lutego 2015 r. przeprowadziła konkurs
na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleniu. W wyniku
przeprowadzonego postępowania konkursowego, w głosowaniu tajnym, Komisja
wyłoniła kandydata na ww. stanowisko w osobie Pana Andrzeja Łesyka.
3. W dniu 24 i 27 02.2015 r. przeprowadzono egzaminy kończące służbę
przygotowawczą dla

nowo zatrudnionych pracowników

na stanowiskach

urzędniczych.
4. W miesiącu lutym br. podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 4
umowy na organizację robót publicznych, w ramach których zatrudniono 6 osób
ponadto podpisano 1 umowę o organizacji stażu, w ramach której staż odbywa 1
osoba oraz 1 umowę o zorganizowanie prac interwencyjnych, w ramach której
zatrudniono 3 osoby. W miesiącu marcu br. podpisano porozumienie z Powiatowym
Urzędem Pracy w Szczecinku o organizacji prac społecznie użytecznych.
Na podstawie przedmiotowego porozumienia w marcu Urząd Pracy skierował 30 osób
do wykonywania prac społecznie użytecznych. Prace te są wykonywane na terenie
wszystkich sołectw oraz na terenie Bornego Sulinowa.
5. Po rozpatrzeniu wniosku Starosty Szczecineckiego wydano pozytywną opinię
o wydaniu nowego zezwolenia dla PKS Sp. z o.o. w Szczecinku na wykonywanie
przewozu osób w obrębie powiatu na trasie Szczecinek-Ostropole-Grabiążek-WieleBarwice.
6. W związku z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 4 lutego 2015r.
o zarządzeniu wyborów Prezydenta RP na dzień 10 maja 2015 r. na bieżąco
wykonywane są zadania wynikające z przepisów Kodeksu Wyborczego w tym m. in.
przygotowano projekt uchwały o utworzeniu obwodu odrębnego w Domu Pomocy
Społecznej w Bornem Sulinowie.
7. W styczniu i lutym 2015 r. prawnik udzielający porad prawnych dla mieszkańców
miasta i gminy Borne Sulinowo udzielił następującej pomocy prawnej: przyjął ogółem
26 osób i udzielił 39 porad.
8. Zarejestrowano 3171 pism wpływających do Urzędu.
9. Wysłano 8408 przesyłek poleconych, 775 listów zwykłych oraz około 15 sztuk
plakatów.
10. Pobrano opłatę skarbową w wysokości 1.739,00 zł.
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11. W ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi na tablicach
Urzędu wywieszono 57 obwieszczeń oraz plakaty okolicznościowe.
12. Trwają prace wdrożeniowe związane z systemem "źródło", w tym dokonano instalacji
sprzętu komputerowego w USC do pracy w nowym systemie „Źródło”.
13. Dokonano rozbudowy systemu PB_USC o moduł EXPORT_USC w celu
przenoszenia danych do centralnej bazy USC.
14. Trwają prace dostosowujące infrastrukturę teleinformatyczną

(sieć logiczna,

telefonia) w pomieszczeniach biurowych Urzędu.
15. Trwa koordynacja prac związanych z instalacją szerokopasmowego łącza SRP
(System Rejestrów Państwowych) na potrzeby projektu PLid.
Referat Spraw Obywatelskich
1. Działalność Komisji ds. PRPA.
 W okresie międzysesyjnym wszczęto 2 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 6 teczek akt sprawy w celu przebadania i wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia, ustalono przyjęcia na oddział detoksykacyjny dla 4
osób, terapię odwykową w systemie stacjonarnym ukończyła 1 osoba, ustalono
i dofinansowano badania okresowe oraz terapię podtrzymującą po odbytej terapii
podstawowej dla 6 osób.
 Podpisano 7 umów zleceń 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 12
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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 organizacyjne na terenie
miasta i gminy Borne Sulinowo.
3. USC
Lp. Dane statystyczne o liczbie zadań zrealizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego
1.
Liczba sporządzonych aktów urodzeń:

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

a) ogółem
b) w tryb. art. 73
Liczba sporządzonych aktów małżeństw
a) ogółem
b) w tryb. art. 73
Liczba sporządzonych aktów zgonu
a) ogółem
Liczba wydanych decyzji administracyjnych
na podstawie art. 28
na podstawie art. 36
na podstawie art. 73
o zmianie imienia i nazwiska
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
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 wyroków rozwodowych przesłanych przez
Sądy Okręgowe
Liczba sporządzonych przypisków do aktów stanu
cywilnego
Liczba przypisków przesłanych z innych USC

2
2
3
4
3
3
4
1
79
1
10

4
2
-

3
42
12
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Wystąpiono do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskami o nadanie Medalu
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla 6 par małżeńskich.
4. Dowody osobiste:
- wprowadzono 178 wniosków o wydanie dowodów osobistych,
- wydano 186 dowodów osobistych,
- pośredniczono w wydaniu dowodów osobistych z inną gminą – dla 7 osób.
5. Działalność gospodarcza. W CEIDG dokonano następujące zmiany:
- zarejestrowano 8 nowych działalności gospodarczych,
- wprowadzono 26 zmian,
- zawieszono 7 wpisów,
- wykreślono 4 wpisy.
6. Ewidencja ludności:
Liczba Ludności wg stanu na dzień 11.03.2015r.
pobyt stały

MIASTO BORNE SULINOWO:
- 4.513 pobyt czasowy - 288

pobyt stały

GMINA BORNE SULINOWO:
- 4.906 pobyt czasowy - 146

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

- 9.419

ogółem ludność

- 434

9.853

===================
W okresie od 22.01.2015 do 11.03.2015 r. zarejestrowano:
- urodzenia

7

- zgony

9

- zameldowanie na pobyt stały
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- zameldowanie na pobyt czasowy

33

- przemeldowanie

7

20

- zameldowanie cudzoziemców

6

- wymeldowanie z pobytu stałego

15

- wymeldowanie z pobytu czasowego

-

- wymeldowanie administracyjne

5

- postępowania administracyjne
o wymeldowanie

6

Udzielono odpowiedzi na 25 wniosków o udostępnienie danych osobowych.
Wydano 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – gastronomia ( Borne Sulinowo).
Wydano 2 zewolenia jednorazowe / imprezy / wygaszono 3 zezwolenia / rezygnacja/.
Zarządzanie kryzysowe
1.W zakresie zarządzania kryzysowego:
a)

W zakresie spraw obronnych:

- w dniu 4 marca br. zakończyła się kwalifikacja wojskowa przed PKLek. w Szczecinku;
Kwalifikacji podlegało:
a) mężczyzn z 1996 r. – 59 osób/stawiło się 50 osób – 85%;
b) mężczyźni z roczników starszych -10 osób, którzy nie stawili się do kwalifikacji we
wcześniejszych latach, stawiła się 1 osoba – 20%,
c) kobiety – 2 osoby/ stawiły się 2 osoby - 100%;
Przyczyny nieobecności to m.in.: pobyt zagranicą w celach zarobkowych lub nauka,
przebywanie w innych miejscach niż miejsce zameldowania.
- kontynuowane są prace planistyczne nad opracowaniem Planu funkcjonowania zastępczych
miejsc szpitalnych w gminie (współuczestniczą ZOZ i DPS).
b)

W zakresie obrony cywilnej:

- opracowano naliczenia wyposażenia formacji obrony cywilnej w sprzęt i wyposażenie;
- przygotowano sprzęt (radiometry, sygnalizatory skażeń) do legalizacji w warsztacie ZUW
w Szczecinie;
c)

W zakresie zarządzania kryzysowego:

- opracowano Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego – jest w trakcie uzgadniania –
do końca marca planowane jest przedstawienie planu do zatwierdzenia przez Starostę;
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d)

W zakresie zabezpieczenia ppoż.

Stan zagrożenia pożarowego na terenie gminy utrzymuje się na niskim poziomie. Z uwagi
na warunki pogodowe zagrożenie najczęściej występuje na drogach (wypadki komunikacyjne,
kolizje) ponadto pożary pustostanów. Wzrasta zagrożenie w związku z wypalaniem traw.
e) w zakresie zabezpieczenia funkcjonowania OSP:
- OSP Łubowo utrzymuje gotowość do działania;
- OSP Borne Sulinowo nie uczestniczy w działaniach ratowniczy;
- OSP Miasta Bornego Sulinowa utrzymuje gotowość do działania;
- OSP Juchowo – utrzymuje gotowość do działania;
Uwagi:
W dniu 19 marca br planowane jest przeprowadzenie Gminnego Konkursu Wiedzy
Pożarniczej (w organizacji uczestniczą ZMG OSP, WOS PSP, UM)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
W zakresie Ochrony Środowiska
1. Wydano

postanowienie

odmawiające

wydania

decyzji

o

środowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie domu
jednorodzinnego, wolnostojącego, budowie ujęcia wody dla gospodarstwa domowego,
budowie budynku gospodarczego oraz wiaty do celów rekreacyjnych”.
2. Wydano

postanowienie

o

odstąpieniu

od

obowiązku

przeprowadzania

oceny

oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu
urządzeń wodnych piętrzących wodę na kanale Juchowskim w m. Juchowo – Kądzielnia
gm. Borne Sulinowo.
3. Wydano

postanowienie

o

odstąpieniu

od

obowiązku

przeprowadzania

oceny

oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu
ziemnych stawów retencyjnych w m. Juchowo, gm. Borne Sulinowo.
4. Przekazano do Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Szczecinie

sprawozdanie RRW-13 z wykonania obiektów małej retencji wodnej

za 2014 rok.
5. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
Wydział Zamiejscowy w Koszalinie przekazano sprawozdanie z realizacji Krajowego
programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) za rok 2014.
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6. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydział
Ochrony Środowiska w Szczecinie w imieniu Dyrektorów Szkół rozliczenie opłat
za korzystanie ze środowiska za rok 2014.
7. Sporządzono projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Borne Sulinowo.
8. Od początku roku do Schroniska dla zwierząt w Szczecinku przekazano 10 bezdomnych
psów z terenu Gminy Borne Sulinowo.
9. Zakupiono kosę spalinową na potrzeby Sołectwa Silnowo.
10. Uruchomiono nabór wniosków na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu
wyrobów azbestowych – od początku roku wpłynęły dwa wnioski.
11. Udzielono odpowiedzi na trzy wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa
12.

Wydano

decyzję

o

środowiskowych

uwarunkowaniach

dla

przedsięwzięcia

pn.: wykonanie ziemnych stawów retencyjnych w m. Silnowo, gm. Borne Sulinowo.
13.

Sporządzono sprawozdania:

- rozliczenie opłat za korzystanie ze środowiska za 2014 rok;
- sprawozdanie SG-01-2/W SG-01-2/M (Statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska);
- załącznik do sprawozdań: F-03, P i SG -01 – środki trwałe, dotyczący nakładów na środki
trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów
rzeczowych.
14.

Rozpatrzono 84 wnioski dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

15.

Rozpatrzono 72 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
16.

Odpowiedziano na 9 pism 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.
17.

Wydano 6 zaświadczeń dot. posiadania gospodarstwa rolnego na terenie gminy Borne

Sulinowo.
W zakresie gospodarki odpadami.
18.

Bieżąca aktualizacja zestawienia dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bornem Sulinowie, zawierającego informację o nieruchomościach na które zostały złożone
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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).
19.

Przygotowano i wysłano odpowiedzi na bieżącą korespondencję dot. gospodarki

odpadami komunalnymi.
20.

Opisywanie faktur dot. Gospodarki odpadami – na bieżąco.

21.

Wprowadzono

do

programu

GOMIG

-

deklaracje

o

wysokości

opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo .
22.
opłaty

Na bieżąco wprowadzane są do programu GOMIG korekty deklaracji o wysokości
za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

składanymi

przez

właścicieli

nieruchomości położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo.
23.

Na bieżąco przygotowywane są i rozsyłane Informacje o przyjęciu deklaracji oraz

o przyjęciu zmiany deklaracji do właścicieli nieruchomości .
24.

Wszczęcie postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi.- 9 szt.
25.

Wydano

decyzje

umarzające

postępowania

w

sprawie

określenia

opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi m.in. w związku ze złożeniem deklaracji.- 2 szt.
26.

Wydano decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi.-7 szt.
27.

Przesłanie informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w 2015 r. – ok.2000 szt.
28.

Przygotowanie danych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na „Odbiór

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Borne Sulinowo oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK)”.
29.

Przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie:
 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami

komunalnymi

składanej

przez

właściciela

nieruchomości;
 Uchwała zmieniająca w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
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 Uchwała

zmieniająca

w

sprawie

wyboru

metody

ustalania

opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki
tej opłaty.
30.

Przekazanie wiatki do segregacji odpadów w miejscowości Jeleń dla Wspólnoty

Mieszkaniowej „Jeleń 12A” i Wspólnoty Mieszkaniowej „Jeleń 10A”.
31.

Przekazanie

wiatki

do

segregacji

odpadów

w

miejscowości

Silnowo

dla Stowarzyszenia „SILNOWO 2020”.
32.

Wystawienie OT- przyjęcie środka trwałego (kontenery, waga z rampą najazdową) –

7 szt.
W zakresie zamówień publicznych
33.

Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania

Świadczenie usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych.
34.

Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania

Likwidacja barier architektonicznych Szkoły Podstawowej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego
w Bornem Sulinowie polegająca na przebudowie budynku wraz z montażem zewnętrznej
platformy pionowej do przewozu osób niepełnosprawnych.
35.

Sporządzono sprawozdanie roczne z udzielonych zamówień w roku 2014.

36.

Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu
Gminy Borne Sulinowo oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Referat inwestycji
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA

I.

Przygotowano i wydano:

1. Siedemnaście zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Pięć zaświadczeń ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Borne Sulinowo.
3. Dwa wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Trzy decyzje w sprawie podziałów nieruchomości.
5. Dwie decyzje rozgraniczeniowe.
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6. Udzielono odpowiedzi Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinku w sprawie zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne
Sulinowo.
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.
W dniu 12 sierpnia 2014r. wykonawca planu przekazał pierwszy projekt zmiany studium.
Wraz z opracowaniem ekofizjografii i prognozą oddziaływania na środowisko. Dokument
ekofizjografii i prognoza oddziaływania na środowisko zostały zaakceptowane przez
Burmistrza. Projekt zmiany studium z licznymi uwagami przekazano wykonawcy w celu
poprawienia dokumentu.
W dniu 23 marca 2015r. odbędzie się posiedzenie Komisji Urbanistycznej
2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grzywnik
W dniu 24 września 2014r. wystąpiono do Marszałka Województwa o zawieszenie
postępowania w sprawie wyrażenia opinii na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele
nieleśne.
Trwa procedura zmiany klasy użytku leśnego na wniosek właścicieli gruntów objętych
zmianą planu miejscowego.
3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juchowo,
Jelonek, Silnowo i Piława.
Projekt planu dla obrębu Jelonek został uzgodniony. Uzyskano zgodę Ministra Środowiska
na zmianę gruntów leśnych na cele nieleśne.
Projekt planu dla obrębu Silnowo został uzgodniony. Uzyskano zgodę Ministra rolnictwa na
wyłączenie z produkcji rolnej.
Projekt planu dla obrębu Piława został uzgodniony przez 30 instytucji. Czekamy na zgodę
Ministra Środowiska na zmianę gruntów leśnych na cele nieleśne.
Projekt planu dla obrębu Juchowo w dniu 8 stycznia 2015r. został przesłany do uzgodnień.
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W dniu 11 grudnia 2014r. wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji LP oraz Marszałka
Województwa z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów leśnych na cele
nieleśne w mpzp. W dniu 16 stycznia do Burmistrza Bornego Sulinowa wpłynęła negatywna
opinia Regionalnego Dyrektora LP w Szczecinku w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów
leśnych na cele nieleśne.
Od dnia 23 stycznia 2015r. do dnia 24 lutego 2015r. zostanie wyłożony projekt mpzp dla
obrębu Silnowo i Jelonek. Składanie uwag do projektu mpzp do dnia 17 marca 2015r.
4. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 2/13, 2/15,
2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/30, 2/31, 395, 396, 397, 398
położonych w obrębie Dąbrowica.
Z uwagi na wymaganą zmianę studium uwarunkowań dla obrębu Dąbrowica prace
planistyczne rozpoczną się w późniejszym terminie.
6. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Borne
Sulinowo dla obrębu Dąbrowica, Łubowo, Jeleń, Przyjezierze, Śmiadowo.
W dniu 26 lutego 2015r. projekt zmiany studium otrzymał pozytywna opinię Komisji
Urbanistyczno – Architektonicznej
7. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla
obrębu 06 i 07 położonych w Bornem Sulnowie.
W dniu 28 sierpnia 2014r. wykonawca zmiany studium przedstawił pierwszy projekt zmian.
Dokument jest w trakcie analizy planistycznej. Po uzyskaniu akceptacji Burmistrza zostanie
skierowany na posiedzenie komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
Szczegółowej analizie poddano opracowanie geologiczne przedstawione przez Klasztor
Sióstr Karmelitanek Bosych w Bornem Sulinowie. Zwrócono się do Klasztoru Sióstr
Karmelitanek Bosych o uzupełnienie wniosku o nowe opracowanie geologiczne
W dniu 15 stycznia 2015r. Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych przekazał uzupełnioną
dokumentację geologiczną.
W dniu 26 lutego 2015r. projekt zmiany studium otrzymał pozytywna opinię Komisji
Urbanistyczno - Architektonicznej
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INWESTYCJE
III.

W ramach zarządzania drogami gminnymi w okresie międzysesyjnym:

1.

Wydano cztery decyzje, 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,

2.

Wydano pięć decyzji zezwalających na lokalizację urządzeń infrastruktury
technicznej w pasie dróg publicznych oraz udostępnienie pasa drogowego na cele
budowlane zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 Ustawy – Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994r. w na terenie gminy Borne Sulinowo

3.

Zawarto pięć umów oraz naliczono opłaty za zajęcie nieruchomości drogowych w
związku z wbudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy
Borne Sulinowo,

4.

Zawarto trzy umowy zezwalającą na lokalizację urządzeń infrastruktury
technicznej w pasie dróg wewnętrznych oraz udostępnienie pasa drogowego na
cele budowlane zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 Ustawy – Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994r. w na terenie gminy Borne Sulinowo.

5.

Wydano jedną decyzję zezwalającą na lokalizację zjazdu z drogi gminnej na
nieruchomość przyległą.

6.

Wystosowano jedno wezwanie do Wykonawcy robót związanych z budową
urządzenia

infrastruktury

technicznej,

o

naprawę

powstałych

wad

po

prowadzonych robotach.
7.

Udzielono odpowiedzi na trzynaście pism od mieszkańców związanych z
zarządzaniem drogami na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.

8.

Wydano jedne warunki dotyczące przyłączenia się do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej.

9.

Udzielono odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej
wykazu dróg gminy Borne Sulinowo.

10.

Przekazano do Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku informację z otrzymanej
dotacji na utrzymanie dróg powiatowych na terenie m. Borne Sulinowo.

IV.

Zadania inwestycyjne.

Przeprowadzono postępowanie na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych - art. 4 pkt. 8, tj.:
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- 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) Remont instalacji elektrycznej w starej części szkoły ZS Łubowo - II etap. Zadanie
zakończono i rozliczono.
2) Wymiana i montaż stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Jeleniu.
Zadanie w trakcie realizacji, obejmuje wymianę drzwi wejściowych do budynku
szkoły.
3) Montaż rolety wewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej w Jeleniu. Zadanie
zrealizowano.
4) „Wymiana bramy garażowej oraz montaż bramy wjazdowej, furtki i ogrodzenia
obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubowie” - wyłoniono wykonawcę oraz
podpisano umowę na wykonanie zadania.
5) „Montaż piłkochwytu na boisku piłkarskim klubu Orzeł Łubowo” – sporządzono
kosztorys inwestorski określający wartość inwestycji oraz wystosowano zaproszenia
do złożenia ofert.
6) „Sprzedaż i dostawa elementów ogrodzenia miejsca gromadzenia odpadów
komunalnych przy ul. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie” – na podstawie danych
rynkowych określono wartość zamówienia i wystosowano zaproszenia do złożenia
ofert na wykonanie zadania. Wyłoniono wykonawcę i zlecono dostawę materiałów.
7) Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika przy budynku
wielorodzinnym na ul. M. Konopnickiej 15, dz. nr 73/2 obr. 06 w Bornem Sulinowie.
Zadnie zostało zakończone. Trwają odbiory.
8) Sprzedaż mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na zimno w ilości 6 ton w
celu wykonania cząstkowych nawierzchni dróg na terenie gminy Borne Sulinowo.
Wyłoniono dostawcę, materiał dostarczono i rozliczono.
9) Likwidacja barier architektonicznych Szkoły Podstawowej im. Jana Nowaka
Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie polegająca na przebudowie budynku wraz
z montażem zewnętrznej platformy pionowej do przewozu osób niepełnosprawnych.
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Przetarg został rozstrzygnięty. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa i
przekazany będzie plac budowy.
10) Trwa procedura wyłonienia inspektora nadzoru dla w/w zadania.
11) Trwa postępowanie związane z wyłonieniem wykonawcy na remont chodnika przy
budynku wielorodzinnym na ul. M. Reja 5, dz. nr 38/2 obr. 06 w Bornem Sulinowie.
V.
1.

Pozostała działalność.
Sporządzono wycenę środków trwałych użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie tj. sieci cieplnej wraz z przyłączami na
terenie miasta Borne Sulinowo zgodnie z Zarządzeniem Nr 105/2014 Burmistrza
Bornego Sulinowa z dnia 21 listopada 2014 r. Opracowano również załącznik
graficzny – schemat sieci i przyłączy cieplnych w m. Borne Sulinowo stanowiących
własność PUKu oraz Gminy Borne Sulinowo.

2.

Sporządzono kosztorys inwestorski określający wartość robót mających na celu
podłączenie budynku świetlicy w Rakowie do kanalizacji sanitarnej oraz określono
partycypowanie w kosztach inwestycji przez współwłaściciela nieruchomości.

3.

Rozpoczęto prace związane z wykonaniem inwentaryzacji budowlanej budynku ZOZu
w Bornem Sulinowie.

4.

Zadeklarowano uczestnictwo we wspólnym zamówieniu energii elektrycznej
w dotychczasowym

modelu

z

gwarancją

niezmienności

ceny

w

trakcie

obowiązywania umowy sprzedaży w okresie 01.08.2015 r. – 31.12.2016 r.
VI.

Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową:
1. Na ukończeniu jest remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego.
2. Wykonano bieżące naprawy i uzupełnineia oznakowania drogowego na terenie
Bornego Sulinowa.
3. Wykonano remont chodnika i odwodnienia drogi gminnej w Silnowie.
4. Zamontowano oświetlenie wejścia do budynku świetlicy wiejskiej w Silnowie.
5. Trwa remont świetlicy wiejskiej w Piławie. Zakres remontu obejmuje
wykonanie

niezbędnych

robót

umożliwiających

bezpieczne

użytkownie

pomieszczeń świetlicy wiejskiej.
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