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 29 grudnia 2011 r.

SPOTKANIA
W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa wziął udział w następujących
spotkaniach:
 04 stycznia 2012 r.- ze Stowarzyszeniem Miłośników Miejscowości Jeleń w sprawie
moŜliwości zagospodarowania nadbrzeŜa jeziora w Jeleniu,
 10 stycznia 2012 r. - z przedstawicielem firmy Archediane – dot. inwestycji w Komorzu,
 10 stycznia 2012 r. - zebranie sprawozdawczo-wyborcze gminnych jednostek OSP,
 12 stycznia 2012 r. - z przedstawicielami miejscowości Schwerin z Niemiec - wspólna
realizacja projektu edukacyjnego,
 16 stycznia 2012 r. - z prezesem OSP Borne Sulinowo-sprawy bieŜące,
 17 stycznia 2012 r. - posiedzenie Rady Społecznej ZOZ-u dot. zaopiniowania planu
finansowego na 2012 r.
 19 stycznia 2012 r. - zebranie sprawozdawczo-wyborcze Z.E.R. i I. Borne Sulinowo,
 19 stycznia 2012 r. - Rada Osiedla Nr. 2 wybory oraz informacja w sprawie wody,
 20 stycznia 2012 r. - choinka dla dzieci w Piławie,
 21 stycznia 2012 r. - zebranie sprawozdawczo-wyborcze Z.E.R. i I. Łubowo,
 23 stycznia 2012 r. - spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg ze Szczecinka,
UROCZYSTOŚCI I IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE:
 08 stycznia 2012 r. – udział w XX finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
WYWIAD W MEDIACH
 24 stycznia 2012 r. -TV Gawex – Program Samorządowy
W sprawach skarg i wniosków - w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Bornego Sulinowa
oraz Zastępca Burmistrza przyjmowali 38 interesantów.

REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY

1. Udział w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym

a) realizacja projektów

PROW 2007-13

Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej „Rozwój

systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Borne Sulinowo”
Przygotowano i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego WZ poprawki do wniosku o płatność.

PROW 2007-13 Program LEADER, Małe projekty
„Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu
wizyjnego obiektów sportowych na terenie miasta Borne Sulinowo”
„Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu
wizyjnego stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń i Radacz”
Wskutek przesłanego odwołania, Samorząd Woj. Zachodniopomorskiego wycofał się z decyzji
o odmowie przyznania pomocy. Wnioski zostały przywrócone do oceny.

PO KL Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Borne Sulinowo
Dn. 29.12.2011r. przesłano do WUP w Szczecinie poprawki do pierwszego wniosku o płatność.
Wypłacono nauczycielom wynagrodzenie za przeprowadzone w okresie 21.11-20.12.2011r.
zajęcia dydaktyczne. Zgodnie z harmonogramem projektu, dn. 04.01.2012r. przesłano do WUP
w Szczecinie aktualizację wniosku o dofinansowanie oraz drugi wniosek o płatność za okres
01-31.12.2011 wnioskujący o przyznanie II transzy dotacji w wysokości 80.646,00 zł.
Dn. 11.01.2012r. przesłano do WUP formularz PEFS. Oznakowano: pomieszczenia, w których
odbywają się zajęcia edukacyjne oraz pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu.

PROW 2007-13, Program LEADER, Małe projekty „Wzrost atrakcyjności lokalnego
zespołu ludowego Podlotki poprzez zakup instrumentów muzycznych i strojów”
Dn. 14.12.2011r. wysłano do Urzędu Marszałkowskiego WZ drugie poprawki do wniosku.
Dn. 30.12.2011r. dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie podpisał umowę
na realizację projektu.
Wartość projektu - 13.425,50 zł. Kwota wnioskowanej dotacji – 7.703,15 zł.
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PROW 2007-13, Program LEADER, Małe projekty „Zakup strojów ludowych i sprzętu
muzycznego dla zespołu wokalno-instrumentalnego Jarzębiny”
Dn. 30.12.2011r. dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie podpisał umowę
na realizację projektu.
Wartość projektu – 10.826,28 zł. Kwota wnioskowanej dotacji - 6.575,00 zł.

PROW 2007-13, Program LEADER, Małe projekty „Rozwój turystyki w Gminie Borne
Sulinowo poprzez utworzenie trzech tras Nordic Walking i narciarstwa biegowego”
Dn. 30.12.2011r. podpisano umowę na realizację projektu.
Wartość projektu – 24.400,00 zł. Kwota wnioskowanej dotacji – 14.000,00 zł.

b) złoŜone wnioski o dofinansowanie

PO Ryby 2007-13 (oś 4) „Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego poprzez
renowację, zabezpieczenie i oznakowanie kąpieliska

PlaŜy Słonecznej w Bornem

Sulinowie”
Przygotowano dokumentację niezbędną do realizacji przedsięwzięcia. Dn.16.01.2012r. w biurze
LGR „Partnerstwo Drawy złoŜono wniosek o dofinansowanie zadania. Wnioskowana kwota
wynosi 104.200,00 zł.

c) przygotowania do realizacji projektów

Wzrost atrakcyjności jez. Pile poprzez budowę infrastruktury sportowo-turystycznej
w Bornem Sulinowie, Pilawie, Dąbrowicy i Silnowie
We współpracy z RI przygotowano zakres prac do wykonania w ramach przygotowywanej
koncepcji zagospodarowania sportowo – turystycznego jez. Pile. Wysłano zapytania ofertowe do
potencjalnych wykonawców.

Projekty Partnerskie Grundtviga (Grundtvig Partnership)
W dniach 12 i 13 stycznia br. podjęto gości z niemieckiej organizacji ver.di-Forum Nord e.V.
Schwerin – Niemcy. Zorganizowano spotkanie z burmistrzem Bornego Sulinowa, wycieczkę
terenową do m. Brzeźnica Kolonia oraz na teren byłych obozów jenieckich Oflag II D Gross
Born. Kluczowym elementem wizyty była praca nad partnerskim wnioskiem do programu
Grundtvig Patrnership, który dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych w sektorze
turystyki i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze.
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Program rozwoju turystyki wodnej na obszarze Pojezierza Drawskiego, Myśliborskiego
i Wałeckiego oraz w dorzeczu Parsęty i Regi
Na wniosek Urzędu Marszałkowskiego WZ przygotowano i przesłano firmie 2BA Agnieszka
Nowak z Nysy dane do programu. Opracowany dokument poddany został konsultacjom
społecznym.

2. Promocja
a) współpraca z mediami
Dn. 19 stycznia odbyło się spotkanie z dziennikarzem Głosu Koszalińskiego. Przekazane
informacje ukazały się w dodatku do GK „Regiony”.

b) strona internetowa
Uruchomiono portal internetowy Urzędu Miejskiego w formacie WordPress wyposaŜony
w system zarządzania treścią CMS. Skopiowano i przeniesiono dane z poprzedniego formatu
strony internetowej.

Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek
podległych

oraz

innych

instytucji

aktualizowano

bieŜącą

stronę

internetową

UM

www.bornesulinowo.pl.

c) materiały graficzne
 wykonanie projektu podświetlanej tablicy na Budynek Kulturalno-Oświatowy;
 wykonanie prezentacji „Turystyczno – Edukacyjna Trasa Samochodowa Szlakiem Umocnień
Wału Pomorskiego” na Konwent Starostów w Wałczu;
 opracowanie i druk zestawów dla sołtysów nt. zimowego utrzymania dróg na terenie gminy
Borne Sulinowo;
 edycja i druk ulotek nt. nowego systemu odbierania odpadów komunalnych.
3. Turystyka
Dn. 23.12.2011r. podpisano i przesłano do Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy Aneks do
umowy depozytowej nr 11/2011 dot. przedłuŜenia do 31.12.2012r. ekspozycji eksponatu
muzeum tj. lekkiej armaty polowej.
Podpisano umowy-zlecenia z 2 edukatorami i koordynatorem Ośrodka Edukacji Ekologicznej
w Bornem Sulinowie.

4. Współpraca w ramach związków międzygminnych i stowarzyszeń
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Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Drawy – Program Operacyjny RYBY (Oś 4)
Dn. 17 stycznia br. pracownik referatu PW uczestniczył w posiedzeniu Komitetu LGR, w trakcie
którego omawiano nowy katalog kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie.
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy – PROW 2007-13
Dn. 17 stycznia br. pracownik referatu PW uczestniczył w walnym zebraniu członków LGD.

5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012r. w zakresie:
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 161.000,00 zł;
 przeciwdziałania uzaleŜnieniom i patologiom społecznym – 20.000,00zł;
 ochrony i promocji zdrowia – 15.000,00 zł;
 działań na rzecz osób w wieku emerytalnym – 5.000,00 zł;
 turystyki i krajoznawstwa – 8.000,00 zł;
 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego – 1.000,00 zł.
Do uprawnionych organizacji wystosowano pisma informujące o moŜliwości złoŜenia oferty
i uzyskania dotacji.

Do organizacji, które zgodnie z Uchwałą Nr XIV/152/2007 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dn. 06.12.2007 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budŜetu Gminy
Borne Sulinowo dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Borne Sulinowo,
wystosowano pisma informujące o wysokości przyznanej dotacji i obowiązku uzupełnienia
dokumentacji przed podpisaniem umowy na realizację zadań.

W dniach 3–4.01.2012r. przeszkolono przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu
gminy Borne Sulinowo z zakresu prawidłowego wypełniania oferty i sprawozdania dokumentów składnych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz
w trybie tzw. „małych grantów”.

6. Organizacja wydarzeń
Wydano dwa zezwolenia na przeprowadzenie imprez artystyczno – rozrywkowych:
 Noc Sylwestrowa pod Ratuszem – CKiR Borne Sulinowo;
 Zabawa Sylwestrowa – Rada Sołecka Łubowo.
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7. Oświata

Stypendia szkolne
Na podstawie składanych rachunków i faktur rozliczono I transzę

stypendiów szkolnych

przyznaną uczniom w roku szkolnym 2011/12 za okres wrzesień – grudzień 2011.

Do

wnioskodawców, którzy nie przedłoŜyli stosownych dokumentów finansowych lub przedstawili
niekompletne faktury i rachunki, wystosowano wezwania.

Przyznano zasiłek losowy dla dwojga uczniów w łącznej wysokości 910,00 zł.

INFORMACJA Z DZIAŁAŃ REFERATU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

8. W miesiącu styczniu 2012 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie w danym okresie
sprawozdawczym tj. za miesiąc grudzień 2011 r.
9. W miesiącu styczniu 2012 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń naleŜnych na rzecz
sektora finansów publicznych.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA

10. Przygotowano i wydano:
 Trzydzieści pięć zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 Siedem wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 Pięć decyzji w sprawie podziałów nieruchomości.
 Cztery postanowienia podziałowe.
 Trzy decyzje rozgraniczeniowe.
 Prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.
 Umorzono postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości w obrębie Łączno.
 Przygotowano analizę dla Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie inwestycji celu
publicznego.
 Udzielono informacji publicznej w sprawie budowy wieŜy telefonii komórkowej Orange
w Dąbrowicy.
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 Udzielono Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinku

wyjaśnień w sprawie

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 Podpisano umowę z rzeczoznawcą majątkowym na wyceny nieruchomości w związku
z naliczaniem opłaty planistycznej.

11. Informacja o prowadzonych pracach w zakresie planowania przestrzennego:

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kiełpino.
W dniu 10 stycznia 2012 r. projekt mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
uzyskał pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.
W dniu 18 stycznia 2012r. w prasie miejscowej oraz poprzez obwieszczenie ukazała się
informacja Burmistrza o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Kiełpino wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 stycznia 2012r. do dnia 22 lutego
2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie pokój nr 27 w godzinach pracy
urzędu..
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 lutego 2012r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Bornem Sulinowie.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, kaŜdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, moŜe wnieść uwagi. Uwagi naleŜy składać na piśmie do
Burmistrza Bornego Sulinowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 9 marca 2012r.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne
Sulinowo dla terenów o symbolach 3 MN, 64 Ut,MN, 65 Ut, 91 U, Ut, MW, 116 Kg, 156
MN,U, 168 MW,MN,U, 188 MW,MN,U, 196 US, 200 MN, Ut, 204 MW,U, 207 MW,MN,U
połoŜonych w miejscowości Borne Sulinowo
Z uwagi na zmiany w projekcie mpzp w związku z uwzględnieniem uwag złoŜonych po
konsultacjach społecznych, w dniu 2 grudnia 2011r. projekt został przekazany do
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie do ponownego uzgodnienia.
W dniu 22 grudnia 2011r. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie przesłał
postanowienie nr ZN.K.5150.76.2011, którym nie uzgadnia projektu zmiany mpzp dla Miasta
Borne Sulinowo.
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W dniu 30 grudnia 2011r. Burmistrz ponownie zwrócił się do Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Szczecinie o uzgodnienie projektu zmiany mpzp dla Miasta Borne
Sulinowo.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 12/3, 12/16,
12/63, 12/73, 12/92, 12/94, 22/61, 22/62 połoŜonych w miejscowości Dąbrowica.
Wykonawca planu przygotowuje projekt planu do akceptacji Burmistrza.

Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo tzw. renta
planistyczna.
W związku z art. 36.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym przez okres pięciu lat od dnia w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały
się obowiązujące, burmistrz moŜe pobrać opłatę planistyczną. Opłatę ustala się w drodze decyzji.
Zasady określenia wartości nieruchomości ustalają przepisy o gospodarce nieruchomościami.
Opłata jest dochodem własnym Gminy.

1) W dniu 9 stycznia 2012r. wydano decyzję administracyjną w sprawie ustalenia jednorazowej
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. „renty planistycznej”) dla nieruchomości
lokalowej nr 2 wraz z udziałem w gruncie oraz w części nieruchomości wspólnej połoŜonej na
dz. nr 37/40 w obrębie 06 w Bornem Sulinowie Gmina Borne Sulinowo w związku
z uchwaleniem mpzap Miasta Borne Sulinowo (uchwała nr XXXV/382/09 Rady Miejskiej
w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2009r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj.
Zachodniopomorskiego nr 95 poz. 2708 w dn. 31.12.2009r.) po sprzedaŜy w/w nieruchomości akt notarialny Rep. A nr 675/2011 z dnia 13 kwietnia 2011r. (data wpływu 28.04. 2011 ).

2) W dniu 9 stycznia 2012r. wydano decyzję administracyjną w sprawie ustalenia jednorazowej
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. „renty planistycznej”) dla nieruchomości
lokalowej nr 10 wraz z udziałem w gruncie oraz w części nieruchomości wspólnej połoŜonej na
dz. nr 38/8 w obrębie 07 w Bornem Sulinowie Gmina Borne Sulinowo w związku
z uchwaleniem mpzp Miasta Borne Sulinowo po sprzedaŜy w/w nieruchomości - akt notarialny
Rep. A nr 2507/2011 z dnia 24 maja 2011r. (data wpływu 26.05.2011r.).

3) W dniu 9 stycznia 2012r. wydano decyzję administracyjną w sprawie ustalenia jednorazowej
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. „renty planistycznej”) dla nieruchomości
lokalowej nr 6 wraz z udziałem w gruncie oraz w części nieruchomości wspólnej połoŜonej na
8

dz. nr 37/40 w obrębie 06 w Bornem Sulinowie Gmina Borne Sulinowo w związku
z uchwaleniem mpzp Miasta Borne Sulinowo po sprzedaŜy w/w nieruchomości - akt notarialny
Rep. A nr 6037/2011 z dnia 13 września 2011r. (data wpływu 21.09.2011r.).

4) W dniu 9 stycznia 2012r. wydano decyzję administracyjną w sprawie ustalenia jednorazowej
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. „renty planistycznej”) dla nieruchomości
lokalowej nr D/1 połoŜonej przy ulicy Konopnickiej 8 wraz z udziałem w gruncie oraz w części
nieruchomości wspólnej połoŜonej na dz. nr 75/2 w obrębie 06 w Bornem Sulinowie Gmina
Borne Sulinowo w związku z uchwaleniem mpzp Miasta Borne Sulinowo po sprzedaŜy w/w
nieruchomości - akt notarialny Rep. A nr 4459/2011 z dnia 25 lipca 2011r. (data wpływu
03.08. 2011 ).

5) W dniu 20 grudnia 2011r. zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji
administracyjnej

w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości

nieruchomości (tzw. „renty planistycznej”) dla nieruchomości nr 79/2 zabudowanej budynkiem
połoŜonej w obrębie 06 w Bornem Sulinowie Gmina Borne Sulinowo w związku z uchwaleniem
mpzp Miasta Borne Sulinowo po zbyciu w/w nieruchomości - akt notarialny Rep. A nr 6577
z dnia 4 października 2011r. (data wpływu 12.10.2011r.).

6) W dniu 8 grudnia 2011r. zakończono postępowania w sprawie wydania decyzji
administracyjnej

w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości

nieruchomości (tzw. „renty planistycznej”) dla nieruchomości lokalowej nr 1 wraz z udziałem
w gruncie połoŜonej na dz. nr 38/8 w obrębie 07 w Bornem Sulinowie Gmina Borne Sulinowo
w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne
Sulinowo.

7) W dniu 9 stycznia 2012r. wydano decyzję administracyjną. w sprawie ustalenia jednorazowej
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. „renty planistycznej”) dla nieruchomości
nr 1/138 połoŜonej w obrębie 07 w Bornem Sulinowie Gmina Borne Sulinowo w związku
z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo.

8) W dniu 8 grudnia 2011r. zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji
administracyjnej

w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości

nieruchomości (tzw. „renty planistycznej”) dla nieruchomości lokalowej nr 10 wraz z udziałem
w gruncie oraz w części nieruchomości wspólnej połoŜonej na dz. nr 37/40 w obrębie 06
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w Bornem Sulinowie Gmina Borne Sulinowo w związku z uchwaleniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo.

9) W dniu 9 stycznia 2012r. wydano decyzję administracyjną w sprawie wydania decyzji
administracyjnej

w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości

nieruchomości (tzw. „renty planistycznej”) dla nieruchomości lokalowej nr 3 wraz z udziałem
w gruncie oraz częściach wspólnych budynku połoŜonej na dz. nr 23/3 w obrębie 06 w Bornem
Sulinowie Gmina Borne Sulinowo w związku z uchwaleniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo.

10) W dniu 9 stycznia 2012r. wydano decyzję administracyjną w sprawie wydania decyzji
administracyjnej

w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości

nieruchomości (tzw. „renty planistycznej”) dla nieruchomości lokalowej nr 2 wraz z udziałem
w gruncie oraz w części nieruchomości wspólnej połoŜonej na dz. nr 1/36 w obrębie 07
w Bornem Sulinowie Gmina Borne Sulinowo w związku z uchwaleniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo.

INWESTYCJE

12. Trwa realizacja zadania termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Łubowie.
13. Trwa realizacja zadania Termomodernizacja budynku MBP w Bornem Sulinowie.
14. Trwają prace porządkowe w zakresie usuwania gruzu z terenów działek gminnych na terenie
Kłomina oraz na terenie Bornego Sulinowa przeznaczonych do sprzedaŜy jak równieŜ
z terenów zielonych. Roboty wykonuje firma nieodpłatnie w zamian za pozyskany gruz.
15. Trwają prace projektowe związane z budową oświetlenia drogowego dla osiedla przy
ul. Sportowej w Bornem Sulinowie.
16. Zakupiono 74 grzejniki panelowe w związku z budową lokali mieszkalnych w klatce B
budynku przy ul. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie.
17. Zakupiono rury stalowe na budowę pomostu w m. Piława.
18. W ramach zarządzania drogami gminnymi:
 wydano 7 decyzji i naliczono opłaty na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
i umieszczenia urządzeń technicznych oraz obiektów niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami, na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo,
 wydano 4 decyzje uzgadniające lokalizację infrastruktury technicznej na terenie miasta
i gminy Borne Sulinowo,
 wydano 2 decyzje na lokalizację zjazdu na terenie miasta Borne Sulinowo,
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 Wydano 4 umowy na udostępnienie nieruchomości w celu prowadzenia robót i umieszczenia
urządzeń infrastruktury technicznej,
 Wydano 5 umów na lokalizację infrastruktury technicznej i udostępnienie nieruchomość na
cele budowlane w na terenie miasta i gminy.
19. Przygotowano zaproszenie do złoŜenia ofert na zadanie: ”SprzedaŜ wraz z dostawą osprzętu
oświetleniowego do budynku Miejskiej biblioteki przy ul.Szpitalnej 1 w Bornem Sulinowie”.
20. Trwają prace budowlano – remontowe w klatce B budynku przy ul. Słowackiego 9
w m. Bornem Sulinowie. Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą remontową.
21. Zakończono i rozliczono roboty elektryczne w klatce B budynku przy ul. Słowackiego 9
w m. Bornem Sulinowie.
22. Trwają prace związane z zadaniem pn. „Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacji
sanitarnej do budynków komunalnych na terenie gminy Borne Sulinowo”.
23. Trwają prace remontowe sali gimnastycznej w Gimnazjum Silnowo. Roboty budowlane
wykonywane Gminną grupą remontową.

OCHRONA ŚRODOWISKA

24. Zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział
Spraw Terenowych I w Koszalinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinku o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu gruntu ornego o pow. 59,5ha połoŜonego na
terenie działki nr 16/2 obręb Jeziorna, gmina Borne Sulinowo.
25. Prowadzonych jest 5 postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
26. Przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Wydział
Polityki Społecznej informację o wydatkowaniu środków finansowych i realizacji zadań
rzeczowych w zakresie grobownictwa i cmentarnictwa wojennego za rok 2011.
27. Przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Wydział
Polityki Społecznej informację o realizacji środków finansowych i zadań rzeczowych
w zakresie cmentarnictwa wojennego za rok 2011 i planu na rok 2012.
28. Wystosowano do Sołtysów z terenu Gminy Borne Sulinowo pismo z prośbą
o przygotowanie wykazu mieszkańców sołectwa zainteresowanych przyłączeniem się do
nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
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29. Przesłano do Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Terenowy Oddział w Szczecinku sprawozdanie RRW-13 z wykonania obiektów małej
retencji wodnej za 2011 rok.
30. Podpisano z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bornem
Sulinowie umowę na administrowanie cmentarzami komunalnymi połoŜonymi na terenie
gminy Borne Sulinowo w 2012r.
31. Przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
Wydział Ochrony Środowiska informację dotyczącą ustanowienia form ochrony przyrody
w okresie od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. w granicach parku krajobrazowego
i obszarów chronionego krajobrazu zlokalizowanych na terenie Gminy Borne Sulinowo.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

32. Przygotowano dokumentację przetargową i przeprowadzono postępowanie na udzielenie
zamówienia Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo – wyłoniono
wykonawcę i podpisano umowę.
33. Przygotowano dokumentację przetargową i przeprowadzono postępowanie na udzielenie
zamówienia Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek
i kredytów.
34. Wysłano zapytania ofertowe na sporządzenie dokumentacji pn. Wykonanie koncepcji
zagospodarowania sportowo-turystycznego terenów połoŜonych nad jeziorem Pile
w Bornem Sulinowie oraz Piławie i Silnowie.
35. Przeprowadzono postępowanie i udzielono zamówienia na roboty dodatkowe w ramach
Termomodernizacji Zespołu Szkół w Łubowie.
36. Przygotowano procedurę postępowania na udzielenie zamówienia na roboty dodatkowe
dotyczące Termomodernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Szpitalnej 1
w Bornem Sulinowie.
37. Rozliczono ostatecznie dotację WFOSIGW w Szczecinie dotyczącą programu AZBEST
2010.
38. Rozliczono dotację Starostwa Powiatowego w Szczecinku dotyczącą zadania „Wykonanie
koncepcji techniczno-ekonomicznej dla rozpoznania moŜliwości alternatywnego zasilenia
sieci wodociągowej w związku z zanieczyszczeniem źródła wody w Bornem Sulinowie
- etap I”
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SPRAWY OBYWATELSKIE

39. Działalność Komisji ds. PRPA.
W okresie międzysesyjnym odbyły się 2 posiedzenia Komisji, na które wezwano
17 osób w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego. Stawiło się 12 osób,
z których 3 osób podjęły decyzję o dobrowolnym zgłoszeniu się na terapię w systemie
stacjonarnym lecznictwa odwykowego, 2 osobom uzaleŜnionym zakupiono bilet miesięczny
z przeznaczeniem na dojazd na zajęcia terapeutyczne w systemie dziennym, 5 osób skierowano
na badania okresowe i terapię podtrzymującą. Ustalono terminy przyjęcia na oddział
psychiatryczny w celu przeprowadzenia detoksykacji 6 osób.
Wszczęto 5 postępowań o zobowiązanie do leczenia odwykowego na wnioski złoŜone przez
rodzinę osoby uzaleŜnionej oraz MGOPS w Bornem Sulinowie. W związku z powyŜszym
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 uzaleŜnienia osób od alkoholu.
Współpracowano ze słuŜbami i instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem
alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie.

40. 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 8 osób z 21 zgłoszonych. Osoby te, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie podmiotów, w
których jest odbywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie uŜyteczna, kierowane
są głównie do prac porządkowych w miejscu ich zamieszkania.

41. USC
W związku ze zmianami

ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności

i ustawy o aktach stanu cywilnego w gminie wdraŜana jest aplikacja „ Zintegrowanego Modułu
Obsługi Końcowego UŜytkownika” -ZMOKU. Program ten ma na celu uproszczenie procedury
administracyjnej

poprzez

automatyczne

pobieranie

danych

dotyczących

obywatela

i dokonywanie w nich natychmiastowych zmian. W związku z powyŜszym zachodzi
konieczność wprowadzenia do systemu komputerowego wszystkich aktów stanu cywilnego
(urodzeń, małŜeństw, zgonów ) z lat 1945-2011. W okresie międzysesyjnym wprowadzono 134
akty małŜeństw z lat 1985-1989.
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42. Rejestracja przedsiębiorców
Od 1 stycznia 2012 r. rejestracja przedsiębiorców odbywa się wyłącznie za
pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie
CEIDG). Burmistrz nie jest juŜ organem ewidencyjnym dla ewidencji działalności gospodarczej.
Obecne rejestr przedsiębiorców prowadzi Minister Gospodarki w systemie CEDIG. Do zadań
CEIDG naleŜy m.in. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi
i udostępnianie informacji o przedsiębiorcach. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są
jawne, kaŜdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG.
Zaświadczenia o wpisie w CEIDG mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze
strony internetowej CEIDG. Dane przedsiębiorców są udostępniane na stronie internetowej
CEIDG (ceidg.gov.pl) poprzez wyszukiwarkę przedsiębiorców.
Nadal jednak moŜna złoŜyć wniosek o wpis do CEIDG w formie papierowej albo
elektronicznej w wybranym urzędzie miejskim. Wniosek składany osobiście w wybranym przez
przedsiębiorcę urzędzie powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem składającego. Organ
gminy potwierdza toŜsamość wnioskodawcy i kwituje przyjęcie wniosku. Natomiast wniosek
wysłany listem poleconym powinien być opatrzony podpisem własnoręcznym poświadczonym
przez notariusza.
Przyjęty wniosek CEIDG-1 w danej gminie zostaje przekształcony na formę elektroniczną
i przesłany do CEIDG nie później niŜ następnego dnia roboczego od jego otrzymania.
Dokumentem potwierdzającym przyjęcie

i weryfikację papierowego wniosku jest

wydane przez urząd potwierdzenie przyjęcia wniosku.
W okresie międzysesyjnym pośredniczono w zarejestrowaniu, zmianie wpisu,
zawieszeniu, wykreśleniu wpisów dla 36 przedsiębiorców.

43. Dowody Osobiste
W 2011r. w urzędzie:
 przyjęto 800 wniosków o wydanie dowodów osobistych,
 wydano 724 dowody osobiste,
 zarejestrowano 101 dowodów osobistych zgubionych lub skradzionych.
REFERAT ORGANIZACYJNY

44. W miesiącu styczniu sporządzono i wysłano do GUS sprawozdanie Z-06 o pracujących,
wynagrodzeniach i czasie pracy w roku 2011.
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45. W dniu 17 stycznia br. odbyło się posiedzenia Rady Społecznej przy SP ZOZ w Bornem
Sulinowie. Tematem posiedzenia było zaopiniowanie planu finansowego na 2012 rok.
46. W miesiącu styczniu br. przygotowano wniosek i harmonogram do Powiatowego Urzędu
Pracy w sprawie organizowania prac społecznie uŜytecznych w roku 2012. Przyjęto do
harmonogramu, Ŝe prace będą wykonywane przez 25 osób od miesiąca marca do miesiąca
listopada
47. W miesiącu styczniu br. podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 1 umowę
na organizację robót publicznych, w ramach

których zatrudniono 4 osoby, ponadto

podpisano 1 aneks do umowy o zorganizowanie staŜu, w ramach którego przedłuŜono staŜ
o 3 miesiące dla 1 osoby.
48. W miesiącu grudniu br. prawnik udzielający porad prawnych dla mieszkańców miasta
i gminy Borne Sulinowo udzielił następującej pomocy prawnej: przyjął ogółem 22 osoby
i udzielił 29 porad. W miesiącu styczniu br. podpisana została nowa umowa z prawnikiem
udzielającym porad prawnych dla mieszkańców na rok 2012.
49. Utworzono certyfikaty kwalifikowane dla Zastępców Kierownika USC.
50. Trwa realizacja projektu pl.ID - polska ID karta. Zakończono prace związane z wdroŜeniem
ZMOKU (Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego UŜytkownika) w Gminie.
51. Zarejestrowano Zespół Szkół w Łubowie do programu "EDUKACJA Z INTERNETEM TP NEOSTRADA TP.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWO

52. Zawarto umowę dzierŜawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne Sulinowo:
 na część ogródka działkowego nr 78 o pow.0,0200ha, połoŜonego na działkach nr 147/1
i 148/1 w miejscowości Krągi, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 7 lat,
 na nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów i budynków dz. nr 147/2
o pow. 1,5724 ha, oraz 148/2 o pow. 1,6190 ha, połoŜone w miejscowości Krągi, obręb
Krągi, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata,
53. Zawarto umowę uŜyczenia na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne
Sulinowo:
 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 142 w miejscowości Juchowo, obręb
Juchowo, gmina Borne Sulinowo o pow. 0,0017ha. Okres uŜyczenia 20 lat.
54. Zawarto porozumienie na uŜytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne
Sulinowo oznaczonych nr 62/5 o pow. 0,1131 ha oraz nr 62/6 o pow. 0,0600 ha, połoŜonych
w miejscowości Przyjezierze. Okres uŜyczenia 20 lat.
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55. Wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierŜawy:
 część tj. 200 m2 ogródka działkowego nr 78 połoŜonego w miejscowości Kragi, obręb Kragi,
gmina Borne Sulinowo na dz. oznaczonych nr 147/1,1478/1. Okres dzierŜawy 6 lat,
 pomieszczenie o pow. 11,49 m2 wraz z gruntem o pow. 11,46 m2 w budynku połoŜonym na
działce oznaczonej w ewidencji nr 11/13 w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, gmina
Borne Sulinowo,
 garaŜ o pow. 63,24 m2 wraz z gruntem o pow. 63,24 m2 połoŜony na działce oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków nr 11/13 w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, gmina
Borne Sulinowo,
 garaŜ o pow. 20,00 m2 wraz z gruntem o pow. 20,00 m2 połoŜony na działce oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków nr 11/13 w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, gmina
Borne Sulinowo,
 obiekt o pow. 27,50 m2 wraz z udziałem w gruntem o pow. 27,50 m2 , połoŜony na działce
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 55/123 w miejscowości Borne Sulinowo,
obręb 07, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata,
 nieruchomości gruntowe dz. 147/2 o pow. 1,5721 ha, dz.148/2 o pow. 1,6190 ha połoŜone
w miejscowości Krągi, obręb Kragi, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata,
 część budynku uŜyteczności publicznej tj. 519,50 m2 wraz z gruntem o pow. 1225 m2
połoŜonego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 3/36 w miejscowości
Borne Sulinowo, obręb 06, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy do 31.07.2015 r..
56. Wystawiono wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu na lokale socjalne nr: 1, 2, 4,
5, 8, 10, 11, 15, 19 w budynku nr 9 przy ul. Słowackiego w Bornem Sulinowie. Okres najmu
1 rok.
57. Nadano numer porządkowy dla nieruchomości:
 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 313 i 314, połoŜonej w m-ci Krągi
– otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 60a,
 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 85/2, połoŜonej w m- ci Łączno
– otrzymała numer porządkowy nieruchomości - 9a,
 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 54/5, połoŜonej w m-ci Jeleń
– otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 44A,
58. Wydano 5 zaświadczeń o posiadanym numerze porządkowym nieruchomości.
59. Do najemców lokali socjalnych nr 3, 6, 9, 12, 13, 18, 20, 21połoŜonych w m-ci Borne
Sulinowo przy ul. Słowackiego 9 wystosowano pisma wzywające do opuszczenia
i opróŜnienia lokali socjalnych w związku z zadłuŜeniem za najmowany lokal.
60. Na tablicy ogłoszeń wywieszono informację z projektem listy osób zakwalifikowanych do
przydziału lokalu socjalnego - 6 szt.
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61. W dniu 11.01.2012 r. odbyło się posiedzenie komisji mieszkaniowej, na której rozpatrzono
17 wniosków o przydział lokalu socjalnego lub komunalnego. Udzielono odpowiedzi
wnioskodawcom.
62.Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku 20 informacji w sprawie realizacji
roszczeń z tyt. pozostawionego mienia poza granicami państwa polskiego poprzez nabycie
prawa własności lub uŜytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie
miasta i gminy Borne Sulinowo.
63. Wydano dla rolników zaświadczenia o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego
oraz uŜytków rolnych w ilości – 22 szt.
64. Poświadczono oświadczenie w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym – 6 szt.
65. Wysłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku 20 szt. wniosków o wydanie zezwolenia
na usunięcie drzew/krzewów z działek będących własnością gminy.
66. Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nielegalnej wycinki drzew/krzewów
przeprowadzonej w obrębie Łubowo.
67. Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nielegalnej wycinki drzew/krzewów
przeprowadzonej w obrębie Liszkowo.
68. Przeprowadzono 12 lustracji w terenie odnośnie wycinki drzew/krzewów i sporządzono
protokoły niezbędne do wydania decyzji.
69. Podpisano umowę sprzedaŜy/przekazania drewna - 19 szt.
70. Wydano 35 decyzji w sprawie usunięcia drzew.
71. Wezwano 4 osoby do uzupełnienia braków formalnych występujących we wnioskach
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.
72. Wysłano o Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Złocieńcu 2 projekty decyzji
na usunięcie drzew rosnących w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych.
73. WyłoŜono do publicznego wglądu projekt Uproszczonego Plan Urządzenia Lasu nie
będącego własnością Skarbu Państwa dla działek oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków Nr 258/1, Nr 2/15 połoŜonej w obrębie Kiełpino, gmina Borne Sulinowo.
74. Wysłano do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie roczne i okresowe rozliczenie dotacji
celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2011.
75. Wysłano do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie roczne i okresowe sprawozdanie
rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2011.
76. Podpisano z kołem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Bornem Sulinowie
porozumienie odnośnie wyłapywania bezdomnych i wolnoŜyjących kotów z przeznaczeniem
na kastrację/ sterylizację.
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77. Podpisano z Lecznicą dla zwierząt w Szczecinku umowę na wykonanie usług z zakresu
zabiegów i opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi z terenu miasta i gminy
Borne Sulinowo polegających na sterylizacji/kastracji kotów bezdomnych i wolnoŜyjących.
78. Udzielono Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Szczecinku informacji na
temat obiektów budowlanych w których prowadzona jest hodowla zwierząt futerkowych.
79. Udzielono Urzędowi Marszałkowskiemu w Szczecinie informacji na temat prowadzenia na
terenie naszej gminy uprawy maku lub konopi.

INFORMACJA
Z DZIAŁAŃ REFERATU FINANSÓW I BUDśETU

80. Na podstawie § 12 pkt 4 uchwały Nr XVI/209/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok
2012 podjęto w dniu 30 grudnia 2011 roku Zarządzenie Nr 102/2011 Burmistrza Bornego
Sulinowa w sprawie poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo kredytu bankowego do
wysokości 432.600,00 zł zaciągniętego przez Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem
Sulinowie z przeznaczeniem na realizację operacji pod nazwą „Remont połączony
z modernizacją świetlic wiejskich w miejscowościach Liszkowo, Nobliny i Rakowo”
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Centrum
Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie nie otrzymało do końca 2011 roku środków
z Agencji Płatniczej tj. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i nie mogło
dokonać spłaty z tych środków przedmiotowego kredytu w terminie do dnia 31 grudnia 2011
roku. Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie złoŜyło w banku wniosek
o prolongatę terminu spłaty kredytu do dnia 30 kwietnia 2012 roku. Warunkiem
pozytywnego załatwienia wniosku było złoŜenie poręczenia wekslowego przez Gminę Borne
Sulinowo.
81. Na podstawie Zarządzenia Nr 103/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 grudnia
2011 roku dokonano przeniesienia wydatków (+, -) między rozdziałami i paragrafami na
łączną kwotę 162.652,63 zł, w tym na podstawie:
 pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP.3010-25/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku –
9.409,11 zł,
 pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/24/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku –
2.705,86 zł,
 pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-12/11 – 37.000,00 zł,
 pisma Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-13/2011 z dnia 27 grudnia
2011 roku – 36,00 zł,
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 pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr
MGOPS.3014.GK.28.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku – 54.407,67 zł,
 pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS
3014.GK.04.POKL.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku – 6.188,62 zł.
82. W dniu 9 stycznia 2012 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie informację dotyczącą wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadań
finansowanych w całości bądź częściowo z budŜetu państwa w ramach dotacji celowych na
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami, jak równieŜ dofinansowanie zadań własnych. Informację sporządzono za miesiąc
grudzień 2011 roku.
83. Na podstawie § 12 pkt 4 uchwały Nr XVI/209/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok
2012 podjęto w dniu 10 stycznia 2012 roku Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Bornego
Sulinowa w sprawie poręczenia przez

Gminę Borne Sulinowo kredytu bankowego do

wysokości 254.800,00 zł zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.
z o.o. w Bornem Sulinowie z przeznaczeniem na realizację operacji pod nazwą „Zwiększenie
efektywności systemu zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Borne Sulinowo poprzez
zakup pojazdu do transportu na krótkich odległościach” w ramach działania „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. W dniu
2 stycznia 2012 roku wpłynął do Burmistrza Bornego Sulinowa wniosek Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie o udzielenie poręczenia wg prawa
wekslowego przez Gminę Borne Sulinowo zaciągniętego przez Spółkę kredytu
inwestycyjnego w kwocie 254.800,00 zł na zakup ładowarki teleskopowej. Spółka nie
otrzymała do końca 2011 roku środków z Agencji Płatniczej. Stąd teŜ nie mogła dokonać
spłaty kredytu do 31.12.2011r. Umowa Nr 1/2011 o „Kredyt unijny SGB” dla Spółki z o.o.
na realizację przedsięwzięcia z udziałem środków pochodzących z funduszy pomocowych
została zawarta na okres od 5 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2012 r. Stąd teŜ przedłuŜono
poręczenie dla Spółki do dnia 31 lipca 2012 roku.
84. W dniu 10 stycznia 2012 roku przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie rozliczenie
dotacji przyznanej w 2011 r. na realizację własnych zadań bieŜących gmin z przeznaczeniem
na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r.
do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Kwota dotacji 500,00 zł.
85. W dniu 16 stycznia 2012 roku przesłano do jednostek budŜetowych, instytucji kultury
i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi w Łubowie zgodnie z art. 249 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych informację o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków w/w podległych jednostek oraz wysokościach dotacji. Termin przekazania
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informacji 21 dni od dnia podjęcia uchwały budŜetowej na 2012 rok tj. od dnia 29 grudnia
2011 roku.
86. Na podstawie Zarządzenia Nr 6/2012 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 16 stycznia 2012
roku przyjęto plan finansowy budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok wg działów,
rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budŜetowej oraz plan finansowy zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i plan finansowy dochodów budŜetu
państwa związanych z realizacją tych zadań.
87. Na podstawie Zarządzenia Nr 7/2012 Burmistrza Bornego Sulinowo z dnia 16 stycznia 2012
roku dokonano przeniesienia wydatków (+, -) między działami, rozdziałami i paragrafami
w łącznej wysokości 151.497,04 zł, w tym min. na podstawie pisma Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.3014.GK.2.2012 z dnia 10
stycznia 2012 roku – 67.750,00 zł. Przeniesienia tego dokonano w ramach dotacji z budŜetu
gminy Borne Sulinowo pomiędzy rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na
20 % wkładu własnego gminy na składkę zdrowotną (R.85213 – 7.500,00 zł) i zasiłki stałe
(R.85216 – 60.250,00 zł) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z 2011 roku, w tym
dodatków mieszkaniowych (R.85215 – 45.122,62 zł) i opłat za DPS (R.85214 – 22.627,38
zł). Ponadto dokonano przeniesienia środków w wysokości 50.000,00 zł zaplanowanych na
remont podłóg i toalet w Zespole Szkół w Łubowie z budŜetu organu do budŜetu Zespołu
Szkół w Łubowie.
88. W dniu 17 stycznia 2012 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Zespół Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania budŜetowe za grudzień 2011 roku:
 miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŜetowych – Rb-27S,
 miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŜetowych – Rb-28S.
Termin przesłania sprawozdań 23 styczeń 2012 roku.
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