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 września 2015 r.
SPOTKANIA
W

okresie

międzysesyjnym

Burmistrz

Bornego

Sulinowa

uczestniczyła

w następujących spotkaniach:
 28 września 2015r. - posiedzenie rady nadzorczej PUK Borne Sulinowo,
 02 października 2015r. - Inauguracja Roku akademickiego Uniwersytetu III wieku,
 06 października 2015r. - spotkanie z Dyrektorem CKiR Borne Sulinowo
– funkcjonowanie jednostki ,
 08 października 2015r. - zebranie wiejskie w Sołectwie Komorze - wybór sołtysa,
 12 października 2015r.- spotkanie z prezesem PWiK Szczecinek sprawy bieżące,
 14 października 2015r. - ślubowanie klas I Szkoła Podstawowa w Juchowie,
 14 października 2015r. - udział w gminnych obchodach Dnia Edukacji Narodowej
– Szkoła Podstawowa w Jeleniu,
 15 października 2015r. - udział w spotkaniu dotyczącym Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Koszalin,
 16 października 2015r. - konferencja poświęcona realizacji projektów „Rekultywacja
na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych
zarządzanych przez PGL LP” -Nadleśnictwo Borne Sulinowo,
 17 października 2015r. – otwarcie nowego odcinka drogi gminnej w miejscowości
Cieminie,
 20 października 2015r. - udział w posiedzeniu gminnego zespołu zarządzania
kryzysowego,
 22 października 2015r. - posiedzenie miejsko gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Odpadami - Wardyń Górny,
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 28 października 2015r. – spotkanie z okazji Dnia Seniora - Dom Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie,
W sprawach skarg i wniosków - w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Bornego
Sulinowa oraz Zastępca Burmistrza przyjęli 37 interesantów.

REFERAT INWESTYCJI
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA
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I.
Przygotowano i wydano:
1. Dwadzieścia zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Trzy wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Wydano trzy decyzje w sprawie podziałów nieruchomości na terenie Gminy
5. Wydano dwie decyzje w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.
6. Wszczęto dwa postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.
7. Zlecono sprawdzenie operatów geodezyjnych uprawnionemu geodecie.
8. Udzielono odpowiedzi Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinku w sprawie zapisów
w mpzp.
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 11 maja 2015r. projekt zmiany studium został przekazany do opiniowania i uzgodnień
Projekt nadal nie ma uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz
Konserwatora Zabytków.
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.
Koniec procedury planistycznej Jelonek
Sporządzenie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Jelonek pozwoli na sformułowanie dla tego obszaru
szczegółowych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, umożliwiających wzdłuż drogi
gminnej rozwój zabudowy o odpowiednich parametrach, która będzie współgrać
z potencjałem przyrodniczym i otoczeniem tej części gminy oraz ograniczy rozwój zabudowy
na terenach rolnych.
Prace dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne
Sulinowo dla obrębu Jelonek prowadzone były w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie Uchwały Nr XXXIV/374/09
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla
obrębu Jelonek.
Przyjęte w planie ustalenia zgodne są z zapisami „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo”, które wskazuje w obrębie
Jelonek, wzdłuż drogi gminnej kierunek rozwoju – tereny wielofunkcyjnej zabudowy
wiejskiej o różnej intensywności. Pozostały obszar studium pozostawia w użytkowaniu
rolnym lub leśnym (jeden obszar wskazano do zalesień). Biorąc powyższe pod uwagę, plan
miejscowy wyznacza wzdłuż drogi gminnej głównie tereny zabudowy zagrodowej, jeden
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jeden teren sportu i rekreacji oraz istniejące
tereny infrastruktury technicznej i drogowej. Dla pozostałego, dominującego obszaru ustalono
dotychczasowe użytkowanie rolnicze i leśne oraz ciek wodny.
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Plan uzyskał pozytywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
oraz wymagane przepisami odrębnymi opinie i niezbędne uzgodnienia. W związku
z wnioskami wynikającymi z opinii i uzgodnień do projektu planu zostały wprowadzone
niezbędne zmiany.
W trakcie procedury sporządzania planu miejscowego Burmistrz Bornego Sulinowa
wystąpił do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z wnioskiem o zgodę na
zmianę przeznaczenia 0,15 ha gruntów leśnych własności osoby fizycznej na cele nierolnicze
i nieleśne. Marszałek wraził powyższą zgodę w decyzji nr WRiR-I.7151.7.2014.EN z dnia
16 czerwca 2014 r. Podobny wniosek o zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne
0,11 ha gruntów leśnych własności Skarbu Państwa, Burmistrz skierował do Ministra
Środowiska. Minister wraził powyższą zgodę w decyzji nr DLP-II-6501-77/41913/14/JS z dnia
15 października 2014 r. Decyzja ta pozwoli na odlesienie gruntu i ewentualną, niezbędną
wycinkę drzew, podczas realizacji zabudowy i boiska.
Na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu wpłynęła jedna uwaga,
która nie została uwzględniona przez Burmistrza.
Burmistrz Bornego Sulinowa, zgodnie z art. 17 pkt 14 ww. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawił Radzie Miejskiej w Bornem Sulinowie
projekt uchwały wraz z niezbędnymi załącznikami i listą nieuwzględnionych uwag.
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne
Sulinowo dla obrębu Jelonek, z zastosowaniem procedury przewidzianej ww. ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stworzy podstawy prawne do wydawania
decyzji administracyjnych dotyczących zagospodarowania przedmiotowego obszaru gminy.
Koniec procedury planistycznej Juchowo
Sporządzenie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Juchowo pozwoli na sformułowanie dla tego obszaru na
nowo szczegółowych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, umożliwiających rozwój
zabudowy o odpowiednich parametrach, która będzie współgrać z potencjałem
przyrodniczym i kulturowym tej części gminy oraz ograniczy rozwój zabudowy na terenach
rolnych.
Prace dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne
Sulinowo dla obrębu Juchowo prowadzone były w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie Uchwały Nr XXXIV/375/09
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla
obrębu Juchowo.
Na obszarze objętym planem miejscowym obowiązywał dotychczas plan
zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo Juchowo – zmiana planu z 1996 r.
Przyjęte w planie ustalenia zgodne są z zapisami „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo”, które wskazuje w obrębie
Juchowo, przy drodze powiatowej następujące główne kierunki rozwoju – tereny
wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej o różnej intensywności, tereny produkcyjne,
składowania i przetwórstwa rolnego, tereny usług turystyki, a także istniejące: teren kultu
religijnego, usług oświaty, zieleni urządzonej. We wsi Kądzielna natomiast teren
wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej o różnej intensywności oraz teren produkcyjny,
składowania i przetwórstwa rolnego. We wsi Kłosówko w studium wskazano tereny
wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej o różnej intensywności. Pozostały obszar studium
pozostawia w użytkowaniu rolnym lub leśnym.
Duży wpływ na ustalenia planu miejscowego miały uwarunkowania przyrodnicze tzn.
położenie obrębu Juchowo w obszarze chronionego krajobrazu „Pojezierze Drawskie” oraz
w obszarze Natura 2000 – specjalnej ochrony ptaków „Ostoja Drawska” PLB320019, a także
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uwarunkowania kulturowe tzn. historyczny układy wsi Juchowo z zabytkowym parkiem
wiejskim i kościołem wpisanymi do rejestru zabytków, zespół folwarczny w Kądzielnej oraz
inne obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków, a także wskazane przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków strefy ochrony konserwatorskiej.
Główną zmianą w stosunku do obowiązującego planu miejscowego jest wyznaczenie
nowych terenów przeznaczonych do obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych i ogrodniczych lub gospodarstwach leśnych i rybackich z dopuszczeniem
składów i magazynów w północnej części wsi Juchowo oraz we wsi Kądzielna, a także
nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wzdłuż drogi powiatowej,
w centralnej części Juchowa.
Plan uzyskał pozytywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
oraz wymagane przepisami odrębnymi opinie i niezbędne uzgodnienia. W związku
z wnioskami zawartymi w opiniach i uzgodnieniach, do projektu planu zostały wprowadzone
niezbędne zmiany, wynikające przede wszystkim z warunków uzgodnienia postawionych
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także z opinii Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
Na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu wpłynęły dwa pisma
z siedmioma uwagami łącznie. Burmistrz rozpatrzył uwagi uwzględniając dwie z nich, jedną
częściowo i nie uwzględniając czterech. Uwzględnienie uwag nie wymagało ponownego
wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.
Burmistrz Bornego Sulinowa, zgodnie z art. 17 pkt 14 ww. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawił Radzie Miejskiej w Bornem Sulinowie
projekt uchwały wraz z niezbędnymi załącznikami i listą nieuwzględnionych uwag.
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne
Sulinowo dla obrębu Juchowo, z zastosowaniem procedury przewidzianej ww. ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stworzy podstawy prawne do wydawania
decyzji administracyjnych dotyczących zagospodarowania przedmiotowego obszaru gminy.
Koniec procedury planistycznej Silnowo
Sporządzenie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Borne Sulinowo dotyczącego terenów położonych w miejscowości Silnowo pozwoli
na sformułowanie dla tego obszaru na nowo szczegółowych rozwiązań funkcjonalnoprzestrzennych, umożliwiających rozwój zabudowy o odpowiednich parametrach, która
będzie współgrać z potencjałem przyrodniczym i kulturowym tej części gminy oraz ograniczy
rozwój zabudowy na terenach rolnych.
Prace dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne
Sulinowo dotyczącego terenów położonych w miejscowości Silnowo prowadzone były
w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na
podstawie Uchwały Nr XI/122/2003 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 4 grudnia
2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dotyczącego terenów położonych w miejscowości
Silnowo.
Na obszarze objętym planem miejscowym obowiązywał dotychczas plan
zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo – Silnowo – zmiana planu z 1996
r.
Przyjęte w planie ustalenia zgodne są z zapisami „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo”, które wskazuje w północnej
części obrębu Silnowo, główne kierunki rozwoju, jako tereny wielofunkcyjnej zabudowy
wiejskiej o różnej intensywności, tereny produkcyjne, składowania i przetwórstwa rolnego
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oraz tereny usług turystyki. Natomiast w południowej części Silnowa przede wszystkim
tereny usług turystyki oraz tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. Pozostały
obszar studium pozostawia w użytkowaniu rolnym lub leśnym.
Duży wpływ na ustalenia planu miejscowego miały uwarunkowania przyrodnicze tzn.
położenie obrębu Silnowo w obszarze chronionego krajobrazu „Pojezierze Drawskie” oraz
w obszarze Natura 2000 – specjalnej ochrony ptaków „Ostoja Drawska” PLB320019.
Czynnikiem determinującym rozwiązania zawarte w planie było również położenie przy
drodze krajowej i związane z tym ograniczenia dostępności.
Główną zmianą w stosunku do obowiązującego planu miejscowego jest wyznaczenie
nowych terenów przeznaczonych głównie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz
zabudowę rekreacyjną w trójkącie między jeziorem Pile a drogami powiatowymi,
w południowej części Silnowa.
Plan uzyskał pozytywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
oraz wymagane przepisami odrębnymi opinie i niezbędne uzgodnienia. W związku
z wnioskami zawartymi w opiniach i uzgodnieniach, do projektu planu zostały wprowadzone
niezbędne zmiany, wynikające przede wszystkim z warunków uzgodnienia postawionych
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
a także z opinii Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W trakcie procedury sporządzania planu miejscowego Burmistrz Bornego Sulinowa
wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zgodę na zmianę
przeznaczenia 0,58 ha gruntów rolnych, stanowiących użytki rolne klasy III, na cele
nierolnicze i nieleśne. Minister wraził powyższą zgodę w decyzji nr GZ.tr.057-602-377/14
z dnia 22 lipca 2014 r.
Na etapie pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu wpłynęły 22
pisma z kilkudziesięcioma uwagami łącznie. Ze względu na uwzględnienie przez Burmistrza
Bornego Sulinowa kilku z nich, w projekcie planu dokonano znaczących zmian, co wymagało
ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. W wyniku drugiego wyłożenia
do publicznego wglądu złożono 10 pism z uwagami, z których Burmistrz uwzględnił pięć,
a reszty nie uwzględnił lub uwzględnił częściowo. Uwzględnienie uwag nie wymagało
kolejnego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.
Burmistrz Bornego Sulinowa, zgodnie z art. 17 pkt 14 ww. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawił Radzie Miejskiej w Bornem Sulinowie
projekt uchwały wraz z niezbędnymi załącznikami i listą nieuwzględnionych uwag.
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne
Sulinowo dotyczącego terenów położonych w miejscowości Silnowo, z zastosowaniem
procedury przewidzianej ww. ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących
zagospodarowania przedmiotowego obszaru gminy.
Koniec procedury planistycznej Piława
Sporządzenie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Piława pozwoli na sformułowanie dla tego obszaru na
nowo szczegółowych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, umożliwiających rozwój
zabudowy o odpowiednich parametrach, która będzie współgrać z potencjałem
przyrodniczym i kulturowym tej części gminy oraz ograniczy rozwój zabudowy na terenach
rolnych.
Prace dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne
Sulinowo dla obrębu Piława prowadzone były w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie Uchwały Nr XXXIV/377/09
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Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo
dla obrębu Piława.
Na obszarze objętym planem miejscowym obowiązywał dotychczas plan
zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo – Pile – zmiana planu z 1996 r.
Przyjęte w planie ustalenia zgodne są z zapisami „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo”, które zdecydowaną większość
obrębu Piława oznacza, jako istniejące wody. Tereny wzdłuż drogi powiatowej otrzymały
w większości kierunek rozwoju – tereny wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej o różnej
intensywności, a obszar bezpośrednio sąsiadujący z jeziorem Pile – tereny usług turystyki.
Natomiast w Międzylesiu studium wskazuje przede wszystkim tereny usług turystyki oraz
tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. Pozostały obszar studium pozostawia
w użytkowaniu rolnym lub leśnym.
Duży wpływ na ustalenia planu miejscowego miały uwarunkowania przyrodnicze tzn.
położenie w obszarze chronionego krajobrazu „Pojezierze Drawskie” oraz w dwóch
obszarach Natura 2000 – specjalnej ochrony ptaków „Ostoja Drawska” PLB320019 i obszaru
mającego znaczenie dla Wspólnoty „Jeziora Czaplineckie” PLH320039, a także
uwarunkowania kulturowe tzn. historyczny układy wsi Piława z obiektami ujętymi w gminnej
ewidencji zabytków oraz licznymi budynkami o wartościach historycznych, objętych przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków strefą ochrony konserwatorskiej. Czynnikiem
determinującym rozwiązania zawarte w planie było również położenie przy drodze krajowej
i związane z tym ograniczenia dostępności.
Główną zmianą w stosunku do obowiązującego planu miejscowego jest wyznaczenie
nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi
turystyczne między drogą krajową a jeziorem Pile oraz w Międzylesiu, a także wyznaczenie
terenu zieleni urządzonej z dopuszczeniem obiektów sportu i rekreacji między drogą
powiatową a jeziorem.
Plan uzyskał pozytywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
oraz wymagane przepisami odrębnymi opinie i niezbędne uzgodnienia. W związku
z wnioskami wynikającymi z opinii i uzgodnień do projektu planu zostały wprowadzone
niezbędne zmiany, wynikające przede wszystkim z warunków uzgodnienia postawionych
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
a także z opinii Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W trakcie procedury sporządzania planu miejscowego Burmistrz Bornego Sulinowa
wystąpił do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z wnioskiem o zgodę na
zmianę przeznaczenia 0,26 ha gruntów leśnych własności gminy na cele nierolnicze
i nieleśne. Marszałek wraził powyższą zgodę w decyzji WRiR-I.7151.55.2014.EN z dnia
27 marca 2015 r. Decyzja ta pozwoli na odlesienie gruntu i ewentualną wycinkę drzew,
niezbędną dla rozbudowy cmentarza. Podobny wniosek o zmianę przeznaczenia na cele
nierolnicze i nieleśne 5,52 ha gruntów leśnych własności Skarbu Państwa, Burmistrz
skierował do Ministra Środowiska. Decyzją nr ZS.22.10.26.2015.SS z dnia 18 maja 2015 r.,
Minister nie wyraził zgody na odlesienie działki nr 353/3, obręb Piława. W związku
z powyższym teren ten pozostawiono w użytkowaniu leśnym, z dopuszczeniem lokalizacji
urządzeń turystycznych, co pozwoli na zachowanie, zgodnie z ustaleniami studium pola
namiotowego w lesie.
Na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu wpłynęło 9 pism z 22
uwagami łącznie. Burmistrz uwzględnił w całości 7 z nich, nie uwzględniając lub
uwzględniając częściowo resztę. Uwzględnienie uwag nie wymagało kolejnego wyłożenia
projektu planu do publicznego wglądu.
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Burmistrz Bornego Sulinowa, zgodnie z art. 17 pkt. 14 ww. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawił Radzie Miejskiej w Bornem Sulinowie
projekt uchwały wraz z niezbędnymi załącznikami i listą nieuwzględnionych uwag.
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne
Sulinowo dla obrębu Piława, z zastosowaniem procedury przewidzianej ww. ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stworzy podstawy prawne do wydawania
decyzji administracyjnych dotyczących zagospodarowania przedmiotowego obszaru gminy.
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.
Z projektem zmiany studium i prognozą oddziaływania na środowisko można się zapoznać w
dniach od 26 października 2015r. do 19 listopada 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Bornem Sulinowie, Aleja Niepodległości 6, w pokoju nr 21 w godz. od 7.00 do 15.00
(poniedziałek, wtorek, środa) w godz. 7.00-13.00 (piątek) w godz. 7.00-17.00 (czwartek).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 10 listopada 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, Aleja
Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo, pokój nr 19, o godzinie 13.00
7. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla
obrębu 06 i 07 położonych w Bornem Sulnowie.
Z projektem zmiany studium i prognozą oddziaływania na środowisko można się zapoznać w
dniach od 26 października 2015r. do 19 listopada 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Bornem Sulinowie, Aleja Niepodległości 6, w pokoju nr 21 w godz. od 7.00 do 15.00
(poniedziałek, wtorek, środa) w godz. 7.00-13.00 (piątek) w godz. 7.00-17.00 (czwartek).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 10 listopada 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, Aleja
Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo, pokój nr 19, o godzinie 13.00
INWESTYCJE
III.
1.

2.

W ramach zarządzania drogami gminnymi w okresie międzysesyjnym:
Wydano pięć decyzji, w których naliczono opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg
publicznych w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury
technicznej oraz obiektów handlowych i reklam na terenie miasta i gminy Borne
Sulinowo,
Wydano dwie decyzje zezwalające na lokalizację urządzeń infrastruktury
technicznej w pasie dróg publicznych oraz na 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
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3.
4.

5.
6.

7.

Zawarto jedenaście umów, w których naliczono opłaty za zajęcie nieruchomości
drogowych w związku z wbudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej na
terenie gminy Borne Sulinowo,
Zawarto trzy umowy zezwalające na lokalizację urządzeń infrastruktury
technicznej w pasie dróg wewnętrznych oraz na 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.
Wydano jedno uzgodnienie zezwalające na lokalizację zjazdu z dróg gminnych
na nieruchomości przyległe.
Wystosowano dwa wezwania na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn.
zm.).w celu uzupełnienia wniosku w związku z zajęciem pasa dróg gminnych na
cele niezwiązane z potrzebami ruchu drogowego,
Udzielono odpowiedzi na siedem pism od mieszkańców związanych
z zarządzaniem drogami na terenie miasta gminy Borne Sulinowo w sprawie
remontów chodników oraz budowy progów zwalniających.

IV.
Zadania inwestycyjne.
Przeprowadzono postępowanie na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych - art. 4 pkt. 8, tj.:
- 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 w budynku OSP w Łubowie.
- trwają prace remontowe.
2) Wykonanie
kompleksowej
dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
wraz
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego
nadzoru autorskiego dla zadania rozbudowy z przebudową budynku Zespołu Szkół
w Łubowie o budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-technicznym
i higieniczno-sanitarnym oraz pomieszczeniami stołówki z pełnym zapleczem
kuchennym, socjalnym i magazynowym.
- trwają prace projektowe.
3) Sprzedaż z dostawą płotu sztachetowego wraz z akcesoriami do montażu w celu
wykonania ogrodzenia placów zabaw publicznych w m. Rakowo oraz Uniemino na
terenie gm. Borne Sulinowo,
- zadanie zrealizowano i rozliczono.
4) Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły
w m. Juchowo,
- projekt umowy oraz SIWZ w trakcie analizy przez ZMiGDP.
5) Dostawa materiałów do wykonania oświetlenia w m. Krągi:
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- zadanie zrealizowane – wykonanie sieci elektroenergetycznej oraz montaż 3szt. lamp
oświetlenia drogowego typu LED.
6) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. nr 71) wraz z dowiązaniem się
do ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1285Z (dz. nr 68/1) w miejscowości
Ciemino.
- wyłoniono wykonawcę inwestycji,
- wyłoniono nadzór inwestorski,
- zadanie zrealizowano i rozliczono wykonawcę,
- trwa przygotowanie wniosku o przekazanie dofinansowania do Urzędu
Marszałkowskiego w Szczecinie.
7) Remont chodnika przy ul. Chopina 1 w Bornem Sulinowie – długość remontowanego
chodnika to ok. 103 m.b. Zadanie zakończono i rozliczono.
8) Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadania pn.:
1. Przebudowa drogi gminnej ul. Bolesława Chrobrego w m. Borne Sulinowo.
2. Przebudowa drogi gminnej ul. Leona Kruczkowskiego w m. Borne Sulinowo.
9) Modernizacja instalacji c.w.u. na hali sportowej w Bornem Sulinowie
przy Al. Niepodległości 21,
10) Remont chodnika przy ul. Słowackiego 7 w Bornem Sulinowie – długość
remontowanego chodnika to ok. 140,0mb,
11) Remont chodnika przy ul. Wyszyńskiego 1 w Bornem Sulinowie – długość
remontowanego chodnika to ok. 101,0mb,
12) Dostawa bloczków betonowych do wykonania remontu muru oporowego przy
budynku komunalnym w Łubowie zlokalizowanego przy ul. Dolnej.
- zadanie zrealizowane.
13) Dostawa materiałów do wykonania pokrycia dachowego
Al. Niepodległości (dz. 46/3 obr. 07) w Bornem Sulinowie.
- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert.

budynku

przy

Pozostałe czynności:
1)
Wykonano pomiary budynków i opracowano uproszczoną inwentaryzację budowlaną
budynków garażowo-magazynowych w Bornem Sulinowie (dz. nr 1-203 obr. 07 Borne).
2)
Wykonano pomiary budynków i opracowano uproszczoną inwentaryzację budowlaną
budynków garażowo-magazynowych w Bornem Sulinowie (dz. nr 1-141 obr. 07 Borne).
3)
Przeprowadzono oględziny i pomiary stolarki okiennej w mieszkaniu komunalnym,
w m. Silnowo 13.
4)
Przeprowadzono oględziny i wykonano pomiary powierzchni posadzki w mieszkaniu
komunalnym w Bornem Sulinowie.
5)
Opracowano i uzupełniono pomiary powierzchni posadzek budynku Urzędu
Miejskiego oraz Centrum Informacji Turystycznej w Bornem Sulinowie na potrzeby Referatu
Organizacyjnego.
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6)
Zgłaszano awarie i monitorowano naprawę oświetlenia drogowego na terenie miasta
i gminy.
7)
Wykonano analizę techniczno-ekonomiczną oraz wybrano najbardziej optymalny
wariant wymiany uszkodzonej pompy centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum w
Silnowie.
8)
Opracowano mapę z wymaganymi parametrami planowanej strefy inwestycyjnej
w Bornem Sulinowie.
V.

Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową:
1. Trwa remont budynku OSP Łubowo. Wykonano już remont posadzek w
garażach polegający na ułożeniu specjalnej terakoty, odnowiono powłoki
malarskie, wykonano ocieplenie wszystkich ścian i pomalowano elewację,
wykonano remont dachu. Pozostał jeszcze do wykonania remont klatki
schodowej.
2. Wymieniono uszkodzoną pompę centralnego ogrzewania w budynku
Gimnazjum w Silnowie.
3. Trwa remont ogrodzenia nieruchomości komunalnej przy ul. Dolnej w
Łubowie.
4. Trwa remont lokali w budynku socjalnym przy ul. Słowackiego 9 w Bornem
Sulinowie (przejęte w drodze eksmisji dotychczasowych lokatorów).
5. Wykonano doraźny remont dachu budynku szkoły w Jeleniu.
6. Wyremontowano pomieszczenie (klasę) w Gimnazjum Silnowo.
7. Wykonano wycinki zakrzaczeń oraz podcięcia konarów drzew przy drogach
gminnych w m. Łubowo, Dąbrowica, Uniemino, Piława.
8. Wykonano roboty ziemne związane z budową oświetlenia w Krągach.
9. Wykonano odwodnienie drogi gminnej w Krągach.
10. Wykonano remont doraźny pokrycia dachu budynku przy ul. Kruczkowskiego
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 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 ukończyła 1 osoba, ustalono i dofinansowano badania okresowe oraz terapię
podtrzymującą po odbytej terapii podstawowej dla 5 osób.
Podpisano 4 umowy zlecenia dla pracownika socjalnego na sporządzenie wywiadu
środowiskowego w ramach prowadzenia postępowania o zobowiązanie do leczenia
odwykowego. Ponadto podpisano następujące umowy:
 na świadczenie usług psychologicznych w świetlicach szkół realizujących programy
profilaktyczne prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo,
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 na prowadzenie Punktu
Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych
i Współuzależnionych od środków psychoaktywnych w Bornem Sulinowie,
ul. Szpitalna 1 pok. nr 10,
 na realizację szkolenia dla przedstawicieli wybranych profesji (opiekunowie świetlic,
policja, straż miejska, służba zdrowia, kurator zawodowy, nauczyciele i pracownicy
socjalni) pn: „ Przeciwdziałanie uzależnieniu w środowisku lokalnym”.
W związku z prowadzonymi postępowaniami „ Niebieska Karta” członkowie Komisji
uczestniczyli w 2 posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie.
Współpracowano ze służbami i instytucjami zajmującymi
alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie.

się

przeciwdziałaniem

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 14 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. Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 21,
9. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie,
ul. Orła Białego 5,
10. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5,
11. Środowiskowy
Dom
Pomocy
Społecznej
w
Bornem
Sulinowie,
ul. Kruczkowskiego 5,
12. Biblioteka Miejska w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 1,
13. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Bornem Sulinowie,
ul. Kolejowa 16,
14. Nadleśnictwo w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 32,
15. 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:
a) ogółem

4
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2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
4.

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
Uzupełnienia
Sprostowania
o zmianie imienia i nazwiska
Liczba wydanych odpisów i zaświadczeń
Liczba odpisów
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 migrowanych aktów do systemu Źródło
Dowody osobiste:

4
8
1
9
5
5
2
86
7
4
3

6
124

- wprowadzono 97 wniosków o wydanie dowodów osobistych,
- wydano 78 dowodów osobistych.
5. Działalność gospodarcza.
W CEIDG dokonano następujące zmiany:
- zarejestrowano 5 nowych działalności gospodarczą,
- wprowadzono 10 zmian,
- wykreślono 3 wpisy,
- wznowiono 1 działalności gospodarcze.
6. Ewidencja ludności:
Liczba Ludności wg stanu na dzień 16.10.2015r.
MIASTO BORNE SULINOWO
- pobyt stały

4505

pobyt czasowy

250

GMINA BORNE SULINOWO
- pobyt stały

4914
13

pobyt czasowy

122

Razem
Ogółem ludność

9419

372

9791

W okresie od 24.09.2015 do 16.10.2015 zarejestrowano:
- zameldowania na pobyt stały
23
- zameldowania na pobyt czasowy
16
- przemeldowanie
2
- zameldowanie cudzoziemców
3
- wymeldowanie z pobytu stałego
12
- wymeldowanie z pobytu czasowego
8
- wymeldowanie administracyjne
3
- postępowanie administracyjne o wymeldowanie 6
Udzielono odpowiedzi na 19 wniosków o udostępnienie danych osobowych.
Wydano 34 zaświadczenia o zameldowaniu.
Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zarejestrowano 5 wniosków o wydanie Kart Dużej Rodziny.
REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU
1.

Na podstawie Zarządzenia Nr 79/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30
września 2015 roku dokonano zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015
rok polegających na zwiększeniu dochodów/wydatków bieżących o łączną kwotę
81.289,00 zł na podstawie:
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.43.16.2015.AM z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zwiększenia
Gminie dotacji celowej o kwotę 2.270,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie
działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.101.5.2015.AM z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zwiększenia Gminie
dotacji celowej o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie Nr 35 z dnia
11 września 2015 r. w sprawie przyznania Gminie dotacji ceowej w kwocie
9.050,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25
października 2015 roku,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.50.22.2015.PW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zwiększenia Gminie
dotacji celowej o kwotę 1.432,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie
wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z
art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
14

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.97.6.2015.AM z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zwiększenia Gminie
dotacji celowej o łączną kwotę 57.051,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie
z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (27.915,00 zł) oraz
wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy
społecznej (29.136,00 zł),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr
FB.1.3111.92.5.2015.JŻ z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zwiększenia Gminie
dotacji celowej o kwotę 3.470,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z
Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły
podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły
podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję
czytelnictwa wśród młodzieży – „Książki naszych marzeń”,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.86.6.2015.NK z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zwiększenia Gminie
dotacji celowej o kwotę 6.016,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na
ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w łącznej kwocie
897.139,12 zł między rozdziałami i paragrafami, w tym:
- 3.327,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.30148/2015 z dnia 16 września 2015 roku,
- 2.004,90 zł z budżetów szkół do budżetu organu – środki przeznaczone na
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- 576.360,24 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/8/15 z
dnia 31 lipca 2015 roku w związku z wyodrębnieniem środków na specjalną
organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- 198.371,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP
3014-05/2015 z dnia 29 września 2015 roku w związku z wyodrębnieniem środków
na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
2.

W sprawie wykonania uchwały Nr XII/122/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z
dnia 8 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2015 oraz na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów:
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

- w dniu 9 września 2015 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Szczecinie wniosek Nr S.3020.157.2015.LŁ w sprawie wydania opinii o możliwości
spłaty w latach 2015-2030 kredytu w kwocie 1.620.000,00 zł,
- w dniu 29 września 2015 roku otrzymano uchwałę Nr CII.372.Z.2015 Składu
Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 28 września 2015 roku w sprawie wydania
pozytywnej opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Gminę Borne
Sulinowo na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z zastrzeżeniem dotyczącym „marginesu bezpieczeństwa” w zakresie
spłaty zadłużenia w latach 2016 i 2019-2020,
- w dniu 13 października 2015 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na udzielenie i
obsługę przedmiotowego kredytu. Termin złożenia ofert: 21.10.2015r. godz. 12.00.
W sprawie wykonania uchwały Nr XII/124/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z
dnia 8 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2032:
- w dniu 29 września 2015 roku otrzymano uchwałę Nr CII.373.Z.2015 Składu
Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 28 września 2015 roku w sprawie wydania
pozytywnej opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego z
zastrzeżeniem dotyczącym „marginesu bezpieczeństwa” w zakresie spłaty zadłużenia
w latach 2016 i 2019-2020.
W dniu 12 października 2015 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie i do wiadomości do RIO w Szczecinie Zespół
Zamiejscowy w Koszalinie Rb-27ZZ - Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu
dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku
roku do końca III kwartału roku 2015.
W dniu 13 października 2015 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa sprawozdanie z
wykorzystania dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych za III kwartał
2015 roku.
W dniu 14 października 2015 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w
Koszalinie oraz do wiadomości RIO w Szczecinie 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: III kwartał roku 2015.
W terminie do 22 października 2015 roku zostanie przesłane do Krajowego Biura
Wyborczego Delegatury w Koszalinie i do Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu
terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec 3 kwartału 2015 roku.
W terminie do 22 października 2015 roku zostaną przesłane do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie sprawozdania za
okres sprawozdawczy: od początku roku 2015 do końca III kwartału roku 2015:
- Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu
terytorialnego,
- Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego,
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9.

- 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-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym
mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
Sprawozdania Rb-NDS, Rb-27S, Rb-N, Rb-28S, Rb-Z zostaną przesłane do
wiadomości banków obsługujących Gminę Borne Sulinowo w zakresie kredytów i
pożyczek.
W terminie do 28 października 2015 roku zostaną przesłane 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 30 września 2015 roku, w tym:
- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów
finansowych,
-

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji.
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W zakresie:
a) spraw obronnych:
- zatwierdzono „Plan funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie
Gminy Borne Sulinowo” przez ZUW.
- wszczęto postępowanie o nadanie świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby
Zastępczych Miejsc Szpitalnych - 1;
- wszczęto postępowanie o nadanie świadczeń rzeczowych na potrzeby WKU – 2
osoby;
- prowadzone były dwa postępowania w sprawie nie odbierania przesyłek z WKU –
udzielono odpowiedzi na wniosek WKU;
b) obrony cywilnej:
kontynuowanie prac związanych z aktualizacją „Planu zaopatrzenia
w wodę w warunkach specjalnych w Gminie Borne Sulinowo”;
- ogłoszono przetarg na sprzedaż agregatów prądotwórczych (do 12.10.br wpłynęły 3
oferty);
- udział w ćwiczeniu RENEGATE w dniu 15 października br.;
c) zarządzania kryzysowego:
- przygotowanie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (20
październik br.);
- udział w ćwiczeniu z ewakuacji organizowanym w DPS Borne Sulinowo w dniu
13.12.br.;
- opracowano i przesłano do Skarbnika projekt budżetu na 2016 r.
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d) zabezpieczenia ppoż.
Zagrożenie pożarowe w
minionym okresie było niskie. Z uwagi
na obniżanie się temperatury wzrasta zagrożenie pożarami kominów, zaczadzeniami, i
w ruchu na drogach (śliskie nawierzchnie, gołoledź, nieoświetleni rowerzyści, itp.);
e) zabezpieczenia funkcjonowania OSP:
- OSP Łubowo utrzymuje gotowość do działania; (w dniu12.10.br dostarczono
dokumenty sprzedaży Renault - złożono wniosek o zm. ubezpieczenia); w dniu 13.10.br
zgłoszono za zaopatrzenie gminy zakupiony samochód marki Mercedes Benz 1727.
W dniu 8 bm. został przeprowadzony przegląd systemu łączności z SK PSP – sprawny;
w dniu 14 bm. został przeprowadzony przegląd aparatów powietrznych i sprzętu,
który wymaga legalizacji; Przeprowadzono drobne remonty podwozia i karoserii
pojazdów. Do dnia 12.10.br OSP nie złożyła dokumentów za ekwiwalent za udział w
działaniach ratowniczych. Na szkolenie podstawowe strażaków (od 30.09.br do
20.10.br.) skierowano 3 strażaków. W dniu 12.10.br KP PSP przeprowadziła
sprawdzenie gotowości OSP – wyniki zostaną przesłane w późniejszym terminie.
- OSP Miasta Bornego Sulinowa utrzymuje gotowość do działania.
W dniu 8 bm. został przeprowadzony przegląd systemu łączności z SK PSP – sprawny;
w dniu 14 bm. został przeprowadzony przegląd aparatów powietrznych, które
wymagają legalizacji; Przeprowadzono przegląd serwisowy pojazdu MAN (nowy). Na
szkolenie podstawowe strażaków (od 30.09.br do 20.10.br.) skierowano 8 strażaków.
W dniu 12.10.br KP PSP przeprowadziła sprawdzenie gotowości OSP – wyniki
zostaną przesłane w późniejszym terminie.
- OSP Juchowo – jednostka wycofana z działania (z tego względu wstrzymano
realizacje umowy z kierowcą pojazdu na obsługę sprzętu). Do dnia 15.10.br OSP nie
złożyła dokumentów za ekwiwalent za III kwartał br.
REFERAT ORGANIZACYJNY
1. Wydano 5 decyzji o przyznaniu środków finansowych na dofinansowanie kosztów
kształcenia przez pracodawców młodocianych pracowników. Przyznana kwota
dofinansowania wyniosła 18 479,94 złotych.
2. W dniu 1 października br. wraz z Archiwum Państwowym dokonano ekspertyzy
dokumentów kat. BE zgromadzonych w Archiwum Zakładowym w Bornem Sulinowie.
Dokumenty wytworzone do roku 1990 zostały zakwalifikowane do Kat. A i w chwili
obecnej przygotowywane są do zdania do Archiwum Państwowego w Szczecinku.
3. W miesiącu październiku Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku
dokonało kontroli zasobu archiwalnego i archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego
w Bornem Sulinowie.
4. We wrześniu i październiku br. podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 4
umowy na organizację robót publicznych, w ramach których zatrudniono 12 osób.
W ww. miesiącach Urząd Pracy skierował po 30 osób do wykonywania prac społecznie
użytecznych. Prace te są wykonywane na terenie wszystkich sołectw oraz w Bornem
Sulinowie.
5. W miesiącu wrześniu br. podjęto szereg działań w celu prawidłowego przygotowania
i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
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6. W związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień
25 października br. przygotowano i podano do publicznej wiadomości obwieszczenie
o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, powołano obwodowe komisje wyborcze,
zwołano pierwsze posiedzenie wszystkich obwodowych komisji wyborczych,
przygotowano pakiety wyborcze w głosowaniu korespondencyjnym. Na bieżąco
drukowane są i wywieszane obwieszczenia wyborcze.
7. W sierpniu i wrześniu br. prawnik udzielający porad prawnych dla mieszkańców miasta
i gminy Borne Sulinowo udzielił następującej pomocy prawnej: przyjął ogółem 26 osób
i udzielił 35 porad.
8. Zarejestrowano 1971 pism wpływających do Urzędu.
9. Wysłano 3524 przesyłki polecone, 715 listów zwykłych oraz około 87 sztuk plakatów.
10. Pobrano opłatę skarbową w wysokości 1.134,00 zł.
11. W ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi na tablicach Urzędu
wywieszono 36 obwieszczeń oraz plakaty okolicznościowe.
12. Trwają prace wdrożeniowe elektronicznych decyzji podatkowych.
13. Dostosowano elektroniczny formularz odpowiedzi z systemu obiegu dokumentów
"eKancelaria" do nowej wersji platformy "ePUAP".
14. Udzielono pomocy w konfiguracji strony internetowej dla Szkoły Podstawowej im. Jana
Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie.
15. Wdrożono stanowisko komputerowe do obsługi sytemu „Karta Dużej Rodziny”.
16. Aneksowano umowę na system do obsługi aktów normatywnych "Legislator".
17. Utworzono nowe stanowisko komputerowe do obsługi USC.
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
W zakresie Ochrony Środowiska
1. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w sprawie przyłączenia nieruchomości w m.
Kiełpino, gmina Borne Sulinowo do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
2. Wydano sześć decyzji nakładających opłatę za przejęcie przez gminę obowiązku
zorganizowania opróżniania zbiornika bezodpływowego w stosunku do mieszkańca wsi
Łubowo.
3. Przystąpiono do realizacji zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Borne Sulinowo – etap IV”. Całkowity koszt zadania jest finansowany
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Biuro Koszalin i wynosi 52 659,00 zł brutto.
4. Prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
5. Zwrócono się do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinku się z prośbą o udzielenie informacji, czy
zasadne jest podłączenie nieruchomościach położonych w m. Ciemino i Kucharowo,
gmina Borne Sulinowo do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Przy rozpatrywaniu powyższej
sprawy proszono o uwzględnienie nie tylko możliwości technicznych lecz także aspekty
ekonomiczne niezbędne przy wykonaniu podłączenia jak i późniejszej eksploatacji
urządzeń.
6. Prowadzone są 22 postępowania administracyjne w sprawie wydania zgodnie z art. 5 ust.
7 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
2013r. poz. 1399 ze zm.) decyzji nakazującej wykonanie obowiązku przyłączenia
nieruchomości z terenu Gminy Borne Sulinowo do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
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7. Wydano 3 decyzje umarzające postępowanie w sprawie przyłączenia nieruchomości do
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
8. Udzielono Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu odpowiedzi na
pismo dotyczących charakteru wód jeziora Cenlikowo położonego na działce nr 2/1 obręb
Czochryń oraz jeziora Kacze położonego na działce nr 3 obręb Starowice
zlokalizowanych na terenie Gminy Borne Sulinowo.
9. Na prośbę Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinku wyrażono zgodę na likwidację urządzenia
wodnego w postaci nieczynnego wylotu wód popłucznych zlokalizowanego na
nieruchomości oznaczonej działką nr 79/4 obręb Uniemino, gmina Borne Sulinowo
będącej własnością Gminy Borne Sulinowo (lokalizacja przedmiotowego wylotu zgodnie
z załącznikiem mapowym). Niniejsza zgoda wydana została w celu złożenia oświadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w powyższym
zakresie.
10. Wysłano zapytania ofertowe mające na celu wyłonienie wykonawcy dokumentu pn. Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2020.
11. Opisywanie faktur –na bieżąco.
W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa
12. Rozpatrzono 23 wnioski dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.
13. Wezwano do uzupełnienia braków formalnych występujących w 7 wnioskach o wydanie
zgody na usunięcie drzew lub krzewów.
14. Wystąpiono z wnioskiem do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Szczecinie o przekazanie dotacji celowej dla gminy na postępowanie w sprawie zwrotu
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej.
15. Wydano postanowienie nakładające obowiązek przedłożenia Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Szczecinie WST W Koszalinie wniosku o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia ze względu na fakt, iż drzewa
rosną na terenie obszaru Natura 2000. Jednocześnie zawieszono postępowanie w sprawie
wydania zezwolenia na usunięcie drzew.
16. Wystąpiono z 10 wnioskami do Starosty Szczecineckiego o wydanie zezwolenia na
wycięcie drzew/krzewów.
17. Do 30 września br., wydano rolnikom protokoły z szacowania szkód spowodowanych
suszą.
18. Odpowiedziano na 2 pisma ze Starostwa Powiatowego w Szczecinku dot. wartości mienia
pozostawionego poza granicami państwa polskiego prawa własności lub użytkowania
wieczystego do nieruchomości Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta i gmin
Borne Sulinowo.
19. Wydano 4 zaświadczenia dot. posiadania gospodarstwa rolnego na terenie gminy Borne
Sulinowo.
W zakresie gospodarki odpadami.
20. 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).
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21. Przygotowano i wysłano odpowiedzi na bieżącą korespondencję dot. gospodarki
odpadami komunalnymi.
22. Opisywanie faktur dot. Gospodarki odpadami – na bieżąco.
23. Wprowadzono do programu GOMIG - deklaracje oraz korekty deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo .
24. Na bieżąco przygotowywane są i rozsyłane Informacje o przyjęciu deklaracji oraz o
przyjęciu zmiany deklaracji do właścicieli nieruchomości - ok. 105 szt.
25. Przygotowano i rozesłano pisma w sprawie rozliczenia ilości odebranych pojemników od
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady – 26 szt.
26. Przygotowano i rozesłano wezwania do złożenia deklaracji i zmiany deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 32 szt.
27. Wydano decyzje umarzające postępowania w sprawie określenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze złożeniem deklaracji – 4 szt.
28. Wydano decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – 4 szt.
29. Przygotowano wykaz jednostek faktycznie odbierających odpady komunalne w 2015 r. i
wysłano do Urzędu Statystycznego w Lublinie.
30. Przygotowano ankietę dla Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie dot. inwestycji z
zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
31. Dokonano aktualizacji danych przedsiębiorcy w rejestrze działalności regulowanej.
W zakresie zamówień publicznych
32. Przygotowano postępowania przetargowe na realizację zadania Zakup sprzętu ratowniczo
– gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Miasta Bornego Sulinowa realizowanego
przez OSP Miasta Bornego Sulinowa.
33. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji postępowania przetargowego na
realizacje zadania Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku
szkoły w m. Juchowo, gm. Borne Sulinowo w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
34. Przygotowano postępowania przetargowe na realizację zadania Udzielenie i obsługa
kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borne
Sulinowo na rok 2015 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY
1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów
PROW 2007-2013, działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej"
"Montaż oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne
Sulinowo"
Na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego WZ, opracowano i dn. 30.09.2015r. przesłano II
poprawki do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Opracowano i dn. 14.10.2015r. przesłano do Urzędu Marszałkowskiego WZ I poprawki do
wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, projekt ZMiGDP KIK/48 „Działania
infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności
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publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”, projekt Gminy Borne Sulinowo "Modernizacja
systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły w m. Juchowo"
Dn. 16.09.2015r. przesłano do ZMiGDP nr rachunku bankowego wyodrębnionego do obsługi
projektu, a dn. 05 i 14.10.2015r. projekt dokumentacji przetargowej celem analizy i akceptacji
przez Instytucję Realizującą.
Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę infrastruktury
sportowej „Modernizacja istniejącego obiektu sportowego na terenie działki 7/5 obr.
Borne 04 w Bornem Sulinowie poprzez budowę dwóch trybun sportowych
zewnętrznych”
Urząd Marszałkowski WZ przyznał pomoc w kwocie 14.009,40 zł. Dn. 07.10.2015r.
wystąpiono do 3 firm z zapytaniem ofertowym dot. realizacji zadania: „Sprzedaż, dostawa i
montaż dwóch trybun sportowych zewnętrznych”.
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Program Youngster Plus
Dn. 22.10.2015r. przesłano do EFRWP deklaracje ilości uczniów uczestniczących w
programie.
Dn. 08.10.2015r. podpisano aneks do Umowy o współpracy w ramach programu.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program Ministra 2015, „Zakup
wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Bornem Sulinowie”
Trwa zakup wyposażenia dla MBP.
Instytut Książki, „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2015”
Dn. 30.09.2015r., w imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie, do
Instytutu Książki złożono wniosek o dofinansowanie kwotą 13.654,00 zł projektu pn. „Stara
Baśń, a Biblioteka Nowoczesna”. W ramach zadania planowany jest zakup brakującego
sprzętu komputerowego. Całkowity koszt zadania wynosi 16.064,00 zł.
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na
terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”
Dn. 28.10.2015r. podpisano Aneks do porozumienia ws. wspólnej realizacji projektu. W
ramach zadania zakupionych zostanie 96 komputerów i 22 drukarki na potrzeby: Urzędu
Miejskiego w Bornem Sulinowie, jednostek podległych, świetlic wiejskich, placówek
oświatowych z terenu gminy oraz 9 rodzin wytypowanych w III naborze przeprowadzonym w
2014 roku.
Kontrakt Samorządowy Powiatu Szczecineckiego w ramach RPO WZ 2014-2020
Dn. 15.09.2015r. Burmistrz Bornego Sulinowa i kierownik Referatu PW wzięli udział w
spotkaniu z przedstawicielami UM WZ dot. KS Powiatu Szczecineckiego. Na spotkaniu,
które odbyło się w Urzędzie Miasta Szczecinek, omówiono i oceniono szanse poszczególnych
projektów priorytetowych zgłaszanych przez samorządy do KS.
Dn. 02.10.2015r. przesłano do lidera KS Powiatu Szczecineckiego ostateczną fiszkę projektu
priorytetowego Gminy Borne Sulinowo pn. "Aktywizacja gospodarcza zdegradowanych
terenów powojskowych w Bornem Sulinowie celem lokowania nowych inwestycji
przedsiębiorstw" oraz fiszki projektów komplementarnych.
Dn. 12.10.2015r. przesłano do Lider Projekt Sp. z o.o. uwagi Gminy Borne Sulinowo do
Koncepcji Kontraktu Samorządowego Powiatu Szczecineckiego.
Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją
usuwania skażeń dla OSP Miasta Bornego Sulinowa
W imieniu Gminy Borne Sulinowo oraz OSP Miasta Bornego Sulinowa, opracowano i w
dniach 21 i 22.09.2015r. przesłano do WFOŚiGW, Biura Koszalin, sprawozdania z
osiągniętego efektu ekologicznego.
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RPO WZ 2014-2020, działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu, projekt "Wyposażenie
Służb Ratowniczych w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia
zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii"
Podpisano i dn. 12.10.2015r. przesłano do Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży
Pożarnych RP Woj. Zachodniopomorskiego list intencyjny ws. realizacji projektu i zakupu w
2017 roku wozu strażackiego dla OSP Juchowo.
RPO WZ 2014-2020 Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego
Zakończono I etap wyznaczania tras i inwentaryzacji stanu nawierzchni we wszystkich
możliwych wariantach. Wybrano optymalny przebieg trasy, a w kilku przypadkach przebiegi
wariantowe. Dn. 23 września br. otrzymano od Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej
Woj. Zachodniopomorskiego elektroniczną wersję mapy z przebiegiem trasy przez Gminę
Borne Sulinowo na odcinku Łubowo - Borne Sulinowo - Szczecinek. Obecnie wyznaczone
warianty trasy będą podlegać dalszym analizom i szacowaniu kosztów budowy lub remontów
poszczególnych fragmentów dróg.
RPO WZ 2014-2020
Dn. 08.10.2015r. kierownik referatu uczestniczył w szkoleniu dot. Regionalnego Programu
Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, które odbyło się w CK Zamek
w Szczecinku. Szkolenie zorganizował Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego.
PROW 2014-2020
Dn. 15.10.2015r. pracownicy referatu uczestniczyli w szkoleniu dot. "Budowy lub
modernizacji dróg lokalnych" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Organizatorem szkolenia, które odbyło się w Wałczu, był Urząd Marszałkowski Woj.
Zachodniopomorskiego.
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
Opracowano i przekazano informacje do wrześniowej i październikowej wkładki Głosu
Koszalińskiego „Regiony”.
d) materiały graficzne
 opracowanie i druk identyfikatorów na I Międzynarodowe Polsko - Francuskie
Spotkanie Rodzin Jeńców Wojennych z Oflagów IID Gross Born,
 opracowanie logo dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu
IID
w Bornem Sulinowie,
 w związku z Dniem Edukacji Narodowej: opracowanie i druk dyplomów – nagroda
Burmistrza oraz listów gratulacyjnych z okazji uzyskania stopnia awansu na
nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
3. Turystyka
We współpracy z Prezesem LOT oraz lokalną branżą turystyczną przygotowano program
pobytu w Bornem Sulinowie 2 blogerów: podróżnika z Anglii, Mata Scotta oraz podróżnika z
Polski, Marcina Mossakowskiego. Blogerzy przebywali w Bornem Sulinowie od 20 do 21
września w ramach II edycji projektu AżPoMorze zorganizowanego przez
Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki. Celem projektu było zaprezentowanie
Pomorza Zachodniego jako regionu atrakcyjnego turystycznie, charakteryzującego się nie
tylko dostępnością morza, ale również setkami innych miejsc aktywnego wypoczynku
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połączonych z wyjątkowo malowniczą przyrodą wśród ciekawej i niepowtarzalnej, militarnej
historii.
Materiały z wizyty zamieszczono na stronie internetowej www.azpomorze.pl., natomiast
pierwszy odcinek magazynu podróżniczego AżPoMorze TVP Szczecin wyemitowała 24
września, w czwartek, o godz.19:15.
Dn. 25.09.2015r. zaprezentowano uczestnikom grzybobrania z jednostek OHP woj.
zachodniopomorskiego historię Bornego Sulinowa. Na potrzeby organizacji ww. wydarzenia
przekazano gadżety i materiały promocyjne.
Zorganizowano wycieczkę plenerową po Bornem Sulinowie i okolicy dla nauczycieli i
młodzieży z Zespołu Szkół w Zawierciu. Goście przebywali w Bornem Sulinowie od 2 do 4
października br. w ramach współpracy bibliotek.
W ramach współpracy z Zachodniopomorską Regionalną Agencją Rozwoju Turystyki,
przekazano dane teleadresowe bazy noclegowej i wypożyczalni sprzętu turystycznego do
zamieszczenia na portalu www.pomorskikrajobrazrzeczny.pl.
4. Zagospodarowanie terenu gminy
W ramach prac na lapidarium w Bornem Sulinowie, dn. 12.10.2015r. wspólnie z
pracownikiem PUK Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie, przeprowadzono kontrolę miejsc w
Radaczu i Międzylesiu, w których znajdują się poniemieckie płyty nagrobne i obeliski. Z
uwagi na lokalizację obelisku w Międzylesiu (teren Nadleśnictwa Czaplinek) wystąpiono z
oficjalnym pismem do właściciela terenu o wyrażenie zgody na przewiezienie i posadowienie
obiektu na terenie lapidarium w Bornem Sulinowie.
5. Organizacje pozarządowe
Opracowano projekt „Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami
pozarządowymi w 2016r.”
Dn. 18 września 2015r. pracownik ds. organizacji pozarządowych wziął udział w szkoleniu
w Szczecinie pn.: „Konsekwencje zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie”.
Dn. 08.10.2015r., w Sali Narad Urzędu Miejskiego, odbyło się spotkanie z organizacjami
pozarządowymi ws. projektu „Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami
pozarządowymi na 2016 r.” i przedstawienia nowych form zlecania i powierzania zadań
publicznych w drodze otwartych konkursów ofert. Do 36 organizacji pozarządowych z terenu
gminy Borne Sulinowo przesłano pisma zapraszające do udziału w ww. spotkaniu.
Dn. 09.10.2015r. do organizacji pozarządowych przesłano pocztą elektroniczną informację
dot. aktualnych programów dotacyjnych dedykowanych organizacjom pożytku publicznego.
Dn. 25.09.2015r. rozwiązano za porozumieniem stron umowę dot. powierzenia LZS
„Bricomarche” realizacji zadania publicznego pn.: ”Organizacja całorocznych zajęć
sportowych (w tym zajęcia treningowe, organizacja lokalnych zawodów oraz imprez
sportowo–rekreacyjnych, współzawodnictwo sportowe) na terenie Gminy Borne Sulinowo".
Dn. 08.10.2015r. sporządzono aneks do rozwiązania umowy za porozumieniem stron dot.
powierzenia LZS „Bricomarche” realizacji zadania publicznego pn.: ”Organizacja
całorocznych zajęć sportowych (w tym zajęcia treningowe, organizacja lokalnych zawodów
oraz imprez sportowo – rekreacyjnych, współzawodnictwo sportowe) na terenie gminy Borne
Sulinowo. Zgodnie ze sporządzonym aneksem do umowy LZS „Bricomarche” zwrócił na
konto Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie kwotę 22.000,00 zł.
Rozliczono dotacje przyznane w trybie otwartego konkursu ofert następującym organizacjom:
 Stowarzyszeniu dla dzieci i młodzieży ze środowisk lokalnych „Pomost” na zadanie
pn.: „Kłodzko i okolice na bis” – 2.500,00 zł,
 Stowarzyszeniu Klub Wodny „Pile” na zadanie pn.: „Wsparcie dzieci i młodzieży
wiejskiej dotkniętej problemami społecznymi przez udział w zajęciach żeglarskich” –
2.000,00 zł.
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W związku z wnioskiem z dn. 11.09.2015r. ws. zmian w przesunięciu kosztów pomiędzy
pozycjami oferty, przesłano pismo do Stowarzyszenia Trzeźwościowego Klubu Abstynenta
„Pierwszy Krok” informujące o odmowie sporządzenia aneksu.
6. Sport
Udzielono pomocy merytorycznej w sporządzeniu wniosku o dofinansowanie przez
Starostwo Powiatowe w Szczecinku w 2016r. imprezy sportowej organizowanej przez
Uczniowski Klub Sportowy Sekcja Tenis Stołowy.
Przesłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku pismo deklarujące dofinansowanie kwotą
1.000,00 zł. imprez sportowych z Kalendarza Szkolnego Związku Sportowego w 2016r.
7. Imprezy
XII Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych "Gąsienice i Podkowy" 2015
W ramach patronatu honorowego MON, opracowano i dn. 18.09.2015r. przesłano do MON
sprawozdanie z przebiegu imprezy wraz z załącznikami.
Targi Chleba i Miodu
Dn. 20.09.2015r. wykonano dokumentację fotograficzną z imprezy i zamieszczono na stronie
www.bornesulinowo.pl fotorelację z przebiegu wydarzenia.
Dożynki Powiatowe w Gwdzie Wielkiej (20.09.2015r.)
Zgłoszono 3 wieńce tradycyjne sołectw: Jeleń, Łubowo i Łączno. Transport wieców zlecono
PUK Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie.
Międzynarodowe Zawody Modeli Pływających (26-27.09.2015)
Ustawiono pomost w Zatoce Cichej, kontener na śmieci, przygotowano TOI, TOI. Wykonano
zdjęcia i zamieszczono na stronie www.bornesulinowo.pl fotorelację z imprezy.
8. Oświata
Stypendia szkolne
W związku z nierozliczeniem stypendium szkolnego przez wnioskodawców, którzy pobrali
świadczenie pieniężne w II semestrze roku szkolnego 2014/2015, do Urzędu Skarbowego w
Szczecinku przesłano 4 tytuły egzekucyjne
Wyprawka szkolna
Na podstawie danych przesłanych przez dyrektorów szkół z terenu gminy Borne Sulinowo,
zaktualizowano i przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie dane dot. Rządowego
programu pomocy uczniom w 2015r. „Wyprawka szkolna” .
Do Referatu Finansów i Budżetu Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przekazano kwoty
dofinansowania (z podziałem na szkoły) uczniów, którzy otrzymają wyprawkę szkolną. W
2015r. placówkom oświatowym przekazana zostanie kwota w wys. 11.840,00 zł.
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
1.
2.
3.
4.
5.

Opisano faktury i rachunki dotyczące części wspólnych, zaliczek c.o., za śmieci z tytułu
lokali mieszkalnych znajdujących się we WM, a które wchodzą w skład zasobu
mieszkaniowego gminy Borne Sulinowo.
Opisano faktury dotyczące utrzymania budynku wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 9
w Bornem Sulinowie.
Wprowadzenie faktur i rachunków do zestawień tabelarycznych dotyczących
poniesionych kosztów za 2015r. zgodnie z zaplanowanym budżetem.
Sporządzono rozliczenie zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz energii
elektrycznej - oświetlenia klatki schodowej dla budynku położonego przy ul. Strzeleckiej
3 w Łubowie za m-c sierpień i wrzesień br.
Sporządzono rozliczenie budynku położonego w miejscowości Silnowo 19 za okres od
01.10.2014r. do 31.07.2015r. z tytułu dostarczanej wody i odprowadzania ścieków,
zakupu miału węglowego i za energię e elektryczną – oświetlenie klatki schodowej.
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6.

Sporządzono rozliczenie wody i odprowadzania ścieków z lokalu służbowego
znajdującego się w Remizie OSP w Łubowie przy ul. Kościuszki 31 za m-c wrzesień br.
7. Sporządzono 11 szt. żądań zapłaty odszkodowań z tytułu bezumownego zajmowania
lokali socjalnych tj.: 9A/3, 9A/4, 9A/7, 9A/9, 9A/13, 9A/14, 9A/17, 9A/18 oraz 9B/1,
9B/12, 9B/16 za m-c wrzesień br.
8. Sporządzono 1 szt. żądania zapłaty odszkodowania z tytułu bezumownego zajmowania
lokalu komunalnego przy Al. Niepodległości 3B/5 w Bornem Sulinowie.
9. Złożenie 2 szt. korekty do deklaracji śmieciowej dot. budynku przy ul. Słowackiego 9 w
Bornem Sulinowie.
10. Sporządzono 3 szt. kart wymiaru miesięcznych opłat z tytułu zmiany ilości osób na
wniosek najemcy.
11. Sporządzono 3 szt. aneksów do umów najmu.
12. Uczestniczenie w zebraniu Komisji Mieszkaniowej, które miało miejsce w dniu
24.09.2015 r. Sporządzono 3 szt. uprzedzeń o zamiarze wypowiedzenia stosunku
prawnego oraz wyznaczenie dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i
bieżących należności do najemcy zam. w lokalach komunalnych tj.:




Juchowo 38/2,
Al. Niepodległości 3C/10 w Bornem Sulinowie,
Al. Niepodległości 46A/1 w Bornem Sulinowie.

13. Potwierdzenie wniosku o dodatek mieszkaniowy dla lokali położonych przy:




Al. Niepodległości 3B/2 w Bornem Sulinowie,
Al. Niepodległości 4E/6 w Bornem Sulinowie,
Al. Niepodległości 30B/9 w Bornem Sulinowie.

14. Sporządzono 5 szt. umów najmu na lokal socjalny przy ul. Słowackiego w Bornem
Sulinowie tj. 9A/6, 9A/11, 9A/19, 9B/11, 9B/15 wraz z miesięcznymi kartami wymiaru
opłat z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego.
15. Wystosowano pismo do najemcy z wyrażoną zgodą na wykonanie we własnym zakresie i
na własny koszt wymiany wykładziny gumoleom na płytki podłogowe w kuchni
znajdującej się w lokalu komunalnym nr 6 przy ul. Orła Białego 3E w Bornem
Sulinowie.
16. Wystosowano pismo do najemcy w sprawie wyrażonej zgody na odpracowanie
odszkodowania z tytułu bezumownego zajmowania lokalu nr 1 przy ul. Słowackiego 9B
w Bornem Sulinowie, pod warunkiem wpłacenia 500,00 zł z tytułu zaległości.
17. Wystosowano kolejne pismo do najemcy zamieszkałego bezumownie w lokalu socjalnym
nr 1 przy ul. Słowackiego 9B w Bornem Sulinowie o wpłacenie należności celem
zawarcia porozumienia w sprawie odpracowania zadłużenia.
18. W dniu 30.09.2015r. dokonano odczytów wodomierzy lokalowych na terenie miasta,
których Gmina Borne Sulinowo jest właścicielem.
19. Wystosowano pismo do zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy
Al. Niepodległości 4 w Bornem Sulinowie oraz do zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
„ORZEŁ” przy ul. Orła Białego 3 w Bornem Sulinowie wraz z załącznikami
tabelarycznymi z odczytami wodomierzy w lokalach komunalnych celem wystawienia
rachunku za zużytą wodę za okres od 20.05.2015r. do 30.09.2015r.
20. Wystosowano pismo do najemcy zamieszkałego w lokalu nr 10 przy Al. Niepodległości
3D w Bornem Sulinowie sprawie wyznaczenia terminu wizji lokalnej celem rozeznania
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21.
22.
23.
24.
25.

sytuacji dotyczącej założenia odpowietrzników przy grzejnikach w przedmiotowym
lokalu.
Wystosowano pismo do współwłaścicieli o zorganizowaniu spotkania w celu ustalenia
sposobu zarządzania nieruchomością wspólną położoną na dz. nr 277/2, obręb Silnowo i
miejscowość Silnowo 19.
Udzielono odpowiedzi pisemnej na pismo najemcy zamieszkałego w lokalu nr 3
położonego w miejscowości Silnowo 13, iż nie została wyrażona zgoda na wykonanie
wymiany w zakresie własnym okna w przedmiotowym lokalu.
Sporządzono porozumienie w sprawie odpracowania odszkodowania z tytułu
bezumownego zajmowania lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Słowackiego 9B w Bornem
Sulinowie – szt. 1.
Sporządzono protokół zdawczo-odbiorczy z przekazania pomieszczenia kotłowni
znajdującej się w budynku nr 19 w miejscowości Silnowo.
Ustalenie posiedzenia Komisji Mieszkaniowej, przygotowanie teczek spraw i
sporządzenie protokołu z jej posiedzenia (rozpatrzenie 11 wniosków o przydział lokalu
mieszkalnego), oraz odwołania się od decyzji Komisji od osoby, która złożyła wniosek.
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