Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Bornego Sulinowa
w okresie międzysesyjnym

Ostatnia sesja, na której przedstawiana była informacja z działalności
Burmistrza Bornego Sulinowa odbyła się w dniu 30 grudnia 2010 r.

SPOTKANIA
W okresie międzysesyjnym odbyły się spotkania Burmistrza Bornego Sulinowa:
 z Prezesem Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa,
 udział w zebraniu sprawozdawczo informacyjnym OSP Juchowo,
 udział w zebraniu sprawozdawczo-informacyjnym Z.E.R. i I. z koła Terenowego
w Bornem Sulinowie,
 z mieszkańcami sołectwa Ciemino – wybór sołtysa,
 Rada Społeczna ZOZ-u,
 z mieszkańcami Śmiadowa Kolonii – w sprawie zmiany nazwy miejscowości,
 z mieszkańcami wspólnoty mieszkaniowej Reja 1 - w sprawie działek,
 z Panem Przemysławem KrzyŜanowskim Z-cą Prezydenta miasta Koszalin – spalarnia
odpadów,
 udział w zebraniu wiejskim w Łubowie – sprawy bieŜące sołectwa,
 z gestorami turystyki- omówienie spraw bieŜących,

UROCZYSTOŚCI I IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
UDZIAŁ W KONFERENCJACH
 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji – Szczecinek,
W sprawach skarg i wniosków - w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Bornego
Sulinowa oraz Zastępca Burmistrza przyjmowali 62 interesantów.
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GOSPODARKA KOMUNALNA
1. Zawarto akt notarialny:
• zbycia przez Gminę Borne Sulinowo nieruchomości

gruntowej, połoŜonej

w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków działką nr 37/120 o pow. 0,0089 ha.
2.

Podano do publicznej wiadomości poprzez: ogłoszenie w prasie lokalnej, umieszczenie

na stronie internetowej, w BIP-e, na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie, tablicy ogłoszeń w
referacie GN oraz wysłano do sołtysów i wnioskodawców informację w formie wykazów o
nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaŜy m.in.:
• nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 44/24,
połoŜona w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo,
• nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/272,
połoŜona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05,
• nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/26,
połoŜona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 04,
• nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/27,
połoŜona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 04,
• nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr
37/122, połoŜona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06,
3.

Podano do publicznej wiadomości poprzez: ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie

internetowej, w BIP-e oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o przetargach
na zbycie nieruchomości, które mają się odbyć:
• w dniu 3 marca 2011 r.
4. Rozliczono za miesiąc styczeń 2011 r. fundusze remontowe za lokale komunalne, naleŜące
do Wspólnot Mieszkaniowych.
5. Sporządzono protokoły po przetargach zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie
nieruchomości m.in.:
• nieruchomości gruntowej połoŜonej w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 11/19,
• nieruchomości gruntowej połoŜonej w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 11/20,
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• nieruchomości gruntowej połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 1/208,
• nieruchomości gruntowej połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 1/210,
• nieruchomości gruntowej połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 1/211,
• nieruchomości gruntowej połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 1/212,
• nieruchomości gruntowej połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 1/213,
• nieruchomości gruntowej połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 1/214,
• nieruchomości gruntowej połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 1/218,
• nieruchomości gruntowej połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/391,
• nieruchomości gruntowej połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/392,
• nieruchomości gruntowej połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/393,
• nieruchomości gruntowej połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/394.
6. Wystosowano do PWiK Sp. z o.o. pismo dot. nieruchomości połoŜonej w miejscowości
Jeleń, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 100/3 wniesionej aportem
przez Gminę Borne Sulinowo do spółki PWiK.
7. Rozliczono podatek VAT z tyt. zbycia mienia gminy za miesiąc styczeń br.
8. Sporządzono zestawienie uŜytkowników wieczystych na rok 2011.
9. Sporządzono zestawienie uŜytkowników na rok 2011.
10. Sporządzono zestawienie sprzedaŜy mienia gminy za rok 2010.
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11. Udzielono przedstawicielom Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odpowiedzi
w

sprawie

przejęcia

przez

Gminę

Borne

Sulinowo

nieruchomości

będących

w uŜytkowaniu wieczystym, połoŜonych w Bornem Sulinowie, obręb Borne 07.
12. Sporządzono dla GUS sprawozdanie „SG-01 Samorząd/transport” nt stanu gruntów
komunalnych.
13. Przygotowano dokumentację i zlecono uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu
sporządzenie wyceny:
• nieruchomości lokalowej nr 2, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo przy
Al. Niepodległości 30A, obręb Borne 07,
• nieruchomości lokalowej nr 2, połoŜonej w miejscowości Juchowo 41, obręb
Juchowo.
14. Zawarto umowy dzierŜaw na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne
Sulinowo:
•

ogródek działkowy nr 76 o powierzchni 0,0400 ha, połoŜony na działkach
oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków nr 147/1 i nr 148/1 w miejscowości Krągi, obręb
Krągi, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 8 lat.

•

budynek po byłej hydroforni o powierzchni uŜytkowej 216 m2, połoŜony na działce
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 125/2, w miejscowości Jeleń, obręb
Jeleń, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata.

•

budynek po byłej wartowni o powierzchni uŜytkowej 23,30 m2 wraz z gruntem o pow.
23,30 m2, połoŜony na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 35/2,
przy Al. Niepodległości w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina
Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata.

15. Rozwiązano umowę dzierŜawy:
• Nr 13/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. na ogródek działkowy nr 33, połoŜony na
działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 147/1 i nr 148/1 w
miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo.
16. Zawarto umowy uŜyczenia na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne
Sulinowo:
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• część budynku administracyjno – biurowego o powierzchni uŜytkowej 1403,89 m2
wraz z gruntem o powierzchni 0,2729 ha, połoŜonego na działce oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków nr 41/6, przy ul. Kruczkowskiego w miejscowości
Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. UŜyczenie na okres 5 lat.
• budynek magazynowo – garaŜowy o powierzchni uŜytkowej 1054,34 m2 wraz z
gruntem o powierzchni 0,3542 ha, połoŜony na działce oznaczonej w ewidencji
gruntów

i budynków nr 41/10, przy ul. Kruczkowskiego w

miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. UŜyczenie na
okres 5 lat.
• nieruchomość zabudowaną urządzeniami rekreacyjnymi tj. placem zabaw, oznaczoną
w ewidencji gruntów i budynków działką nr 240/10 o powierzchni 0,0766 ha
połoŜoną w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, UŜyczenie na okres 3 lat.
17. Sporządzono Aneks Nr 1 do umowy najmu NR.72243-72-5/2009 z dnia 20.03.2009 r.
na najem lokalu uŜytkowego, znajdującego się w budynku nr 24 w miejscowości Silnowo,
obręb Silnowo, gmina Borne Sulinowo
18. Sporządzono Aneks Nr 2 do umowy najmu GN.72243-16-28/10 z dnia 24.06.2010 r.
na najem lokalu uŜytkowego, znajdującego się w budynku nr 24 A w miejscowości Silnowo,
obręb Silnowo, gmina Borne Sulinowo
19. Nadano numer porządkowy dla nieruchomości:
• oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2/8, połoŜonej w obrębie Dąbrowica –
otrzymała dane adresowe: Dąbrowica 104,
• oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2/4, połoŜonej w obrębie Dąbrowica –
otrzymała dane adresowe: Dąbrowica 112,
• oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2/7, połoŜonej w obrębie Dąbrowica –
otrzymała dane adresowe: Dąbrowica 106,
• oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2/6, połoŜonej w obrębie Dąbrowica –
otrzymała dane adresowe: Dąbrowica 108,
• oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2/9, połoŜonej w obrębie Dąbrowica –
otrzymała dane adresowe: Dąbrowica 102,
• oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2/5, połoŜonej w obrębie Dąbrowica –
otrzymała dane adresowe: Dąbrowica 110,
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• oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2/3, połoŜonej w obrębie Dąbrowica –
otrzymała dane adresowe: Dąbrowica 114,
• oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2/2, połoŜonej w obrębie Dąbrowica –
otrzymała dane adresowe: Dąbrowica 116,
• oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2/11, połoŜonej w obrębie Dąbrowica –
otrzymała dane adresowe: Dąbrowica 113,
• oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2/14, połoŜonej w obrębie Dąbrowica –
otrzymała dane adresowe: Dąbrowica 115,
20. Wydano zaświadczenie o posiadanym numerze porządkowym dla nieruchomości:
• oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 184/2, połoŜonej w miejscowości Silnowo,
obręb Silnowo – posiadająca numer porządkowy – 62.
21. Dnia 20 stycznia 2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej na którym
rozpatrzono 29 wniosków o przydział lokalu socjalnego bądź komunalnego z zasobu
mieszkaniowego gminy Borne Sulinowo.
FINANSE
22. Na podstawie Zarządzenia Nr 89/2010 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 grudnia
2010 roku wprowadzono zmiany w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok
polegające na przeniesieniu wydatków (+, -) w kwocie 115.063,53 zł między rozdziałami
i paragrafami min. na podstawie:
− pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/20/2010 z dnia 31 grudnia 2010
roku (przeniesienie kwoty 12.895,61 zł),
− pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP-3010/23/2010 z dnia 31 grudnia 2010
roku (przeniesienie kwoty 7.849,66 zł),
− pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/301-15/10 z dnia 27 grudnia 2010
roku (przeniesienie kwoty 34.667,65 zł),
− pism Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-13/2010 z dnia 21
grudnia 2010 roku i Nr SP.3014-14/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku (przeniesienie
kwoty 130,00 zł),
− pism Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-11/2010 z dnia 16
grudnia 2010 roku (przeniesienie kwoty 1.434,00 zł) i Nr SP 3014-13/2010 z dnia 27
grudnia 2010 roku (przeniesienie kwoty 3.398,00 zł),
− pism Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr
MGOPS 3014-GK/36/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku (przeniesienie kwoty
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16.652,44 zł) i Nr MGOPS 3014/4/POKL/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku
(przeniesienie kwoty 13.968,44 zł).
Zmiany nie spowodowały zmian ogólnych budŜetu i wyniku finansowego.
23.

W dniu 13 stycznia 2011 roku przekazano do Zachodniopomorskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Szczecinie informację dotyczącą wykorzystania środków otrzymanych na
realizację zadań finansowych w całości bądź częściowo z budŜetu państwa. Informacja
została sporządzona na dzień 31 grudnia 2010 roku.
24.

W dniu 19 stycznia 2011 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w

Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie miesięczne sprawozdania za grudzień 2010
roku:
- Rb-27S z wykonania planu dochodów budŜetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-28S z wykonania planu wydatków budŜetowych jednostki samorządu terytorialnego.
25. W dniu 19 stycznia 2011 roku przesłano Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w
Koszalinie, NSZZ „Solidarność” Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i
Wychowania w Szczecinku oraz Prezesowi Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Bornem Sulinowie sprawozdanie za rok 2010 z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo, spełniając tym samym obowiązek wynikający z
art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 6 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 Nr 97, poz.
674 z późn. zm.). Termin przesłania sprawozdania 17 luty 2011 roku.
26. W dniu 20 stycznia 2011 roku przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego w Szczecinie sprawozdanie OŚ-4g z gospodarowania dochodami
budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2010. Termin przesłania sprawozdania 21
luty 2011 rok.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE
27. W miesiącu styczniu 2010 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 2010 r.
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28.

W miesiącu styczniu przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za IV kwartał 2010 r.

PROMOCJA I WSPÓŁPRACA

29. Udział w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym - kontynuacja projektów PROW
2007-13 Odnowa Wsi „Remont połączony z modernizacją świetlic wiejskich w
miejscowościach Liszkowo, Nobliny i Rakowo”
Dn. 17.01.2011r. podpisano aneks wynikający z zakończenia procedury oceny postępowań o
udzielenie zamówień publicznych, w wyniku których kwota dotacji uległa zmianie.
Przygotowano pismo w sprawie uznania za koszty kwalifikowane kosztów robót zamiennych
i dodatkowych wykonanych w ramach projektu.
PROW 2007-13 Odnowa Wsi „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo
poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych”
W dn. 12-13 stycznia br. pracownicy Wydziału PROW przeprowadzili kontrolę realizacji
projektu. Nie stwierdzono uchybień w zrealizowanym projekcie, w związku z czym
zaakceptowano płatność we wnioskowanej kwocie - 387.959,00 zł.
Trwają przygotowania do realizacji SSR w kolejnych miejscowościach. Przygotowywana jest
dodatkowa dokumentacja na wykonanie oświetlenia. Strefy miałyby być oświetlone za
pomocą lamp hybrydowych (zasilanych energią słoneczną i wiatrową). Lampy te są ponad
dwukrotnie droŜsze w zakupie, jednak ich uŜytkowanie nie generuje kosztów energii
elektrycznej.
PROW 2007-13

Małe projekty „Zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w

Juchowie poprzez zakup wyposaŜenia oraz poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów
historycznych”
Dn. 17.01.2011r., w siedzibie Wydziału PROW Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie,
podpisano umowę o dofinansowanie realizacji projektu.
Rozpoczęto realizację projektu. Wysłano zapytania ofertowe do potencjalnych dostawców.
Dn. 1 lutego br. zorganizowano spotkanie osób, które będą zaangaŜowane w realizację
przedsięwzięcia.
PROW 2007-13

Małe projekty „Zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w

Śmiadowie poprzez zakup wyposaŜenia oraz poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów
historycznych”
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Wydział PROW Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego ponownie wezwał
do złoŜenia wyjaśnień i uzupełnienia wniosku. Wniosek został poprawiony i przesłany wraz z
załącznikami.
RPO WZ 2007 -2013 Projekt WROTA PARSĘTY II
Przesłano do wszystkich referatów Urzędu Miejskiego pakiet informacji dot. geoportalu,
który ma powstać w ramach projektu. Celem tego działania jest pozyskanie uwag nt.
funkcjonalności tworzonej aplikacji.
PROW 2007-13

Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej „Rozwój

systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Borne Sulinowo”.
Dn. 11 stycznia br. Zarząd Woj. Zachodniopomorskiego zatwierdził listę rankingową dla
działania „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej” PROW 2007-2013. Na
liście rankingowej znalazły się 2 projekty z Gminy Borne Sulinowo. Pierwszy - „Rozwój
systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Borne Sulinowo” - polega na budowie
punktów selektywnej zbiórki odpadów (wiat śmietnikowych) w miejscowościach: Jeleń,
Piława i Silnowo oraz zakłada zakup 93 pojemników do segregacji. Planowana wartość
inwestycji wynosi 111.297,94 zł netto, uzyskane dofinansowanie – 83.400,00 zł. Drugi
projekt, złoŜony przez PUK Sp. z o.o., będzie polegał na zakupie pojazdu do transportu typu
„fadroma” na potrzeby wysypiska odpadów komunalnych w Bornem Sulinowie. Planowany
koszt zakupu pojazdu - 164.700,00 zł, uzyskane dofinansowanie – 101.000,00 zł.
Budowa ścieŜki edukacyjno-przyrodniczej „Nasze małe arboretum” nad jez. Pile oraz
zakup wyposaŜenia do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Bornem Sulinowie
Dn. 14.01.2011r. w BKO odbyło się spotkanie Burmistrza Bornego Sulinowa z dyrektorami
placówek oświatowych i nauczycielami przyrody/biologii z terenu gminy Borne Sulinowo,
przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Szczecinku,

Ryszardem Jasionasem,

Nadleśniczym Nadleśnictwa Borne Sulinowo, Ryszardem Szatkowskim, Nadleśniczym
Nadleśnictwa Czarnobór, Romanem Lecko oraz przedstawicielami instytucji i organizacji
pozarządowych z terenu gminy Borne Sulinowo. Celem spotkania była prezentacja
moŜliwości i oferty programowej działającego od listopada 2010r. Ośrodka Edukacji
Ekologicznej.
PROW 2007-13 Małe projekty „Wzrost atrakcyjności ofert turystycznej obszaru LGD
Partnerstwo Drawy poprzez budowę Miejskiej ścieŜki turystyczno-spacerowej w
Bornem Sulinowie”

9

Wydział PROW Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego wezwał do złoŜenia
wyjaśnień i uzupełnienia wniosku. Wniosek poprawiono i przesłano dn. 05.01.2011r. wraz z
załącznikami.
Sport Wszystkich Dzieci
Opracowano i przesłano dn. 24.01.2011r. do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o
dofinansowanie kwotą 27.184,00 zł projektu „Organizacja w Bornem Sulinowie w terminie
01.04-30.06.2011r. Regionalnego Turnieju Piłki NoŜnej Orlikowe Orły”. Wnioskodawcą jest
Klub Sportowy ‘Pionier 95’.
Patriotyzm jutra
Opracowano i przesłano dn. 31.01.2011r. do Muzeum Historii Polski w Warszawie wniosek o
dofinansowanie kwotą 20.500,00 zł projektu „Organizacja w terminie 07-09.2011r. w Bornem
Sulinowie konferencji naukowej Wojska Radzieckie w Polsce 1944-1993”. Wnioskodawcą
jest Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie.
NiezaleŜne Samodzielne Spółdzielnie Socjalne
Dn. 25.01.2011r. Sekretarz Urzędu i kierownik Referatu PW uczestniczyły w spotkaniu nowo
powstającej w Bornem Sulinowie spółdzielni socjalnej „Piątka”. Celem spotkania było
przedstawienie zakresu usług oraz profilu działalności powstającej w ramach PO Kapitał
Ludzki, Działania 6.2 spółdzielni.
30. Promocja
a) współpraca z mediami
Dn. 12 stycznia br. odbyło się spotkanie z dziennikarzem szczecineckiego tygodnika „Temat”
dot. nawiązania współpracy.
Dn. 13 stycznia br. odbyło się spotkanie z dziennikarzem Głosu Koszalińskiego. Przekazane
informacje ukazały się w styczniowym dodatku do GK „Regiony”.
Dn. 12 stycznia br. pracownik Referatu PW wystąpił w audycji Radia Koszalin „Borne
Sulinowo – Odkrywamy Historie”. Audycję nagrano w ramach bloku programowego, który
trwać będzie od stycznia do końca czerwca 2011r. i obejmować będzie 15 wejść x 10-15 min
„na Ŝywo”. Celem audycji jest promocja atrakcji turystycznych Bornego Sulinowa oraz
walorów przyrodniczo-krajobrazowych gminy. Prowadzącym jest reporter Radia Koszalin Ryszard Bańka.
b) strona internetowa
Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek
podległych

oraz

innych

instytucji,

aktualizowano

urzędową

stronę

internetową

www.bornesulinowo.pl.
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c) materiały graficzne
 wykonanie wykresów do opracowania „Strategia rozwiązywania

problemów

społecznych dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2016”;
 opracowanie graficzne logo Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych;
 opracowanie graficzne plakatu „Ferie zimowe w CKiR”.
d) materiały promocyjne
Wysłano do firm zapytania ofertowe na wykonanie gadŜetów promocyjnych.
Dn. 25 stycznia br. zamówiono w „Tempoprint” w Szczecinku materiały promocyjne dodruk 500 szt. „Informatora Turystycznego – Miasto i Gmina Borne Sulinowo” oraz 150 szt.
albumu fotograficznego „Miasto i Gmina Borne Sulinowo”.
31. Zagospodarowanie sportowo-turystyczne jez. Pile
Dokonano wstępnej analizy moŜliwości wykonania oświetlenia (ulic, placów zabaw,
cmentarzy itp.) z wykorzystaniem energii odnawialnej (lampy zasilane energią słoneczną i
wiatrową). Zebrane dane zostaną wykorzystane do przygotowania propozycji inwestycji w
tym zakresie oraz pozyskania środków zewnętrznych na jej realizację.
32. Współpraca w ramach związków międzygminnych i stowarzyszeń
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy – Program LEADER
Dn. 21.01.2011r. pracownik referatu wziął udział w szkoleniu/spotkaniu roboczym członków
Rady LGD. W trakcie spotkania ustalono m.in. kryteria wyboru projektów do dofinansowania
w ramach planowanego na marzec 2011r. naboru wniosków.
Dn. 27.01.2011r. w Siemczynie pracownik referatu wziął udział

w Walnym Zebraniu

członków LGD.
33. Współpraca z innymi podmiotami
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Uzupełniono ankietę ZUT nt. czynników wpływających na konkurencyjność miast w woj.
zachodniopomorskim.
34. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dn. 5 stycznia br. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – kwota 166.000,00 zł;
 przeciwdziałania uzaleŜnieniom i patologiom społecznym - kwota 30.000,00 zł;
 działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia - kwota 15.000,00 zł;
 działań na rzecz osób w wieku emerytalnym - kwota 7.000,00 zł;
 turystki i krajoznawstwa – kwota 2.000,00 zł;
 wypoczynku dzieci i młodzieŜy - kwota 2.000,00 zł;
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 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego - kwota 4.000,00
zł.
Termin składania ofert upłynął dn. 27.01.2011r. W trakcie naboru, udzielano organizacjom
pozarządowym wskazówek nt. prawidłowego przygotowania dokumentacji konkursowej.
W związku z upływem terminu przedstawienia przez organizacje pozarządowe sprawozdań
końcowych z realizacji zadań publicznych za 2010r., poddano weryfikacji dokumenty
finansowe 4 organizacji: Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Pierwszy Krok, KS „Pionier
95”, UKS „Juchowo” i Stowarzyszenia Aikido Matsunai.
35. Sport
Opracowano i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu informacje dot.:
 wioślarskich osiągnięć mieszkanki Bornego Sulinowa - Olgi Michałkiewicz;
 Mistrzostw Powiatu Szczecineckiego w DruŜynowym Tenisie Stołowym;
 rozgrywek w piłce noŜnej w ramach XIX Finału WOŚP;
 DruŜynowych Mistrzostw Gminy Borne Sulinowo w Tenisie Stołowym Dziewcząt i
Chłopców Szkół Gimnazjalnych.
Podpisano i przekazano Starostwu Powiatowemu w Szczecinku umowę dot. dofinansowania
przez Gminę Borne Sulinowo imprez sportowych z kalendarza szkolnego związku
sportowego. Kwota dofinansowania powiatowych działań sportowych w 2011r. wyniesie
2.000,00 zł.
Wystosowano pismo do ZETO Koszalin dot. propozycji sponsoringu i współpracy z ULKS
„Tenis Stołowy”.
Wytypowano pracownika Referatu PW., Marzenę Tkaczyk, do reprezentowania Gminy Borne
Sulinowo w Powiatowej Radzie Sportu. Informację o wyborze przekazano pisemnie do
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Szczecinku.
36. Turystyka
Dn. 27.01.2011r. odbyło się spotkanie Burmistrza Bornego Sulinowa z gestorami branŜy
turystycznej z terenu miasta i gminy Borne Sulinowo. Przedstawiono terminarz targów
turystycznych na 2011 r. Zaprezentowano planowane na przełom marca i kwietnia Study
TOUR dziennikarzy i podróŜników Stowarzyszenia Globtroter oraz powołano zespół
organizacyjny. Przedstawiono program i ustalono termin ostatniego spotkania w ramach
projektu IWT „Działając Razem Osiągamy Więcej”.
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37. Organizacja wydarzeń
WOŚP
Wykonano dokumentację fotograficzną i zamieszczono na

gminnej stronie internetowej

relację z przebiegu wydarzenia.
Konferencja „Wojska radzieckie w Polsce 1944-1993”
Dn. 1 lutego 2011 r. wystosowano do Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego, Wojewody
Zachodniopomorskiego, Starosty Szczecineckiego, Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji
Publicznej IPN Szczecin oraz dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich prośbę o objęcie
konferencji patronatem. Wysłano równieŜ zaproszenia do gości honorowych – gen. Zdzisława
Ostrowskiego, dr Jana Parysa, doradcy Prezydenta RP – Jana Lityńskiego i Honorowego
Obywatela Bornego Sulinowa – prof. dr hab. Henryka Goika. Wystosowano równieŜ do
instytucji naukowych z terenu całego kraju (uniwersytetów, archiwów, muzeów, oddziałów
IPN, itp.) propozycję uczestnictwa w konferencji.
Wystąpiono z pisemnym wnioskiem do TVP 1 o nagranie i przesłanie demo materiału
dokumentalnego dot. wydarzeń jakie miały miejsce dn. 08.04.1991 r. w Bornem Sulinowie, a
związanych z rozpoczęciem procesu wycofywania wojsk radzieckich z Polski. RozwaŜana
jest moŜliwość zakupu licencji do odtwarzania ww. materiału.
38. Oświata
Stypendia szkolne
Do dn. 15 stycznia br. przyjmowano dokumenty rozliczające I transzę stypendium szkolnego
przyznanego uczniom na rok szkolny 2010/11. Do wnioskodawców, którzy nie rozliczyli
przyznanego świadczenia, wysłano wezwania.
Sporządzono na potrzeby Referatu FB sprawozdanie finansowe z rozdysponowania dotacji
przyznanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na wypłatę stypendiów szkolnych o
charakterze edukacyjnym.
Udzielano pomocy w wypełnieniu wniosków osobom starającym się o przyznanie stypendium
szkolnego dla dzieci realizujących obowiązek szkolny.
Stypendia motywacyjne
Do dyrektorów szkół z terenu gminy Borne Sulinowo wystosowano pisma z informacją dot.
procedury przyznawania stypendiów motywacyjnych (naukowych i sportowych) dla uczniów
z terenu gminy Borne Sulinowo.
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OCHRONA ŚRODOWISKA
39. Rozstrzygnięto przetarg na utrzymanie czystości w 2011r. na terenie miasta i gminy.
40. Wydano 14 decyzji zmieniających decyzje w sprawie przejęcia przez Gminę Borne
Sulinowo

obowiązku

wywozu

nieczystości

płynnych

z

posesji

w

m.

Łubowo

ul. Kościuszki 79 i Kościuszki 77.
41. Dokonano rozliczenie otrzymanej dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych z
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w ramach porozumienia.
42. ZłoŜono wniosek o dotację do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Szczecinie na utrzymanie bieŜące cmentarzy wojennych w 2011 r.
43. ZłoŜono wniosek do ROPWiM w Warszawie nam wykonanie oznakowanie ścieŜki
historyczno - edukacyjnej na terenie zespołu obozów jenieckich GROSS BORN.
44. ZłoŜono wniosek do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz
do ROPWiM w Warszawie na prace renowacyjne na cmentarzach jeńców wojennych w m.
Kłomino.
45. ZłoŜono wniosek do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie do
ROPWiM w Warszawie na remont parkingu i drogi dojazdowej na cmentarzu wojennym w
Bornem Sulinowie.
46. Przeprowadzono postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy zadania Administracja
cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2011r. – trwają negocjacje z
wykonawcą.
47. Przygotowano materiały dotyczące Ŝołnierzy wojsk radzieckich poległych i pochowanych
na

cmentarzach

na

terenie

Gminy

Borne

Sulinowo

oraz

prac

renowacyjnych

przeprowadzonych na tych cmentarzach w ujęciu wartościowym i ilościowym do pisma dla
ambasady Federacji Rosyjskiej.
48. Rozliczono zadanie: Czyszczenie separatorów wód opadowych na terenie miasta Borne
Sulinowo.
49. Poinformowano pisemnie 21 zainteresowanych osób fizycznych o terminie realizacji oraz
firmie, która świadczyć będzie usługę utylizacji azbestu.
50. Przygotowano sprawozdanie dotyczące nakładów inwestycyjnych na gospodarkę wodnościekową w 2010 r.
51. Naliczono opłaty środowiskowe za odprowadzanie wód opadowych oraz emisję
zanieczyszczeń do atmosfery za II półrocze 2010 r. Wysłano sprawozdanie Do Urzędu
Marszałkowskiego.
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52. Wydano opinię w zakresie zezwolenie na odzysk odpadów powstających w zakładzie
Biuro Handlowe „Euro – Matex” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 1, 78-449 Borne Sulinowo.

INWESTYCJE
53. Przygotowano roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych w
roku 2010
54. Przygotowano dokumentację przetargową na zadanie pn.:Rozwój systemu segregacji
odpadów komunalnych w Gminie Borne Sulinowo – zakup pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów.
55.

W ramach projektu Z/2.32/III/3.3.2/596/05 „Adaptacja budynku powojskowego w

Bornem Sulinowie na obiekt kulturalno - oświatowy” przekazano do Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie sprawozdanie osiągnięcia wskaźników realizacji projektu wg stanu na dzień 31
grudnia 2010r.
56.

Podpisano aneks do porozumienia zawartego w dniu 28 lutego 2007r. pomiędzy

Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Borne Sulinowo, w sprawie zadań dotyczących
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w ramach zadań bieŜących powierzonych
gminom.
57. Wysłano zaproszenie do złoŜenia oferty na zadanie utrzymanie grobów i cmentarzy
wojennych na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2011 roku.
58. Trwają prace porządkowe w zakresie usuwania gruzu z terenów działek gminnych na
terenie Bornego Sulinowa przeznaczonych do sprzedaŜy jak równieŜ z terenów zielonych.
Roboty wykonuje firma nieodpłatnie w zamian za pozyskany gruz.
59. Wykonano remont przystanków autobusowych na terenie Gminy Borne Sulinowo w m.
Kiełpino i przy drodze Silnowo - Juchowo.
60. Trwają prace przy naprawie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy
wiejskiej w m. Dąbie”.
61. Zakupiono papę termozgrzewalną na remonty budynków komunalnych w ilości 1080 m2.
62. Trwa zimowe utrzymanie dróg. Za miesiąc grudzień wydatkowano juŜ 66’291,10 zł na
utrzymanie dróg gminnych i 41’066,60 zł na utrzymanie dróg powiatowych w naszym
zarządzie.
63. Wykonano naprawę awarii pompy i sieci wodociągowej w m. Kłomio.
64. W ramach zarządzania drogami gminnymi:
Wydano:
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•

1 decyzję lokalizacyjną;

•

2 decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektu
handlowego;

•

2 decyzję na zajęcie pasa w celu umieszczenia reklam ;

•

1 decyzję na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym;

Sporządzono:
•

2 umowy na udostępnienia nieruchomości na cele budowlane.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
65. Wydano:
1. Sto sześćdziesiąt siedem zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
2. Siedem wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Dwie decyzje w sprawie podziałów nieruchomości.
4. Dwie decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.
5. Jedną decyzję rozgraniczeniową.
6. Wszczęto siedem postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.
7. W trakcie jest siedem postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
66. Informacja o prowadzonych pracach w zakresie planowania przestrzennego:
Projekt miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego dla dz. nr 12/91,
12/68, 12/65, 12/64, 22/20 połoŜonych w obrębie Dąbrowica.
W dniu 14 lutego 2011r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego staje się aktem
prawa miejscowego i zaczyna obowiązywać.
67. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Borne Sulinowo w obrębach Piława, Silnowo, Kiełpino, Juchowo, Jelonek.
Uwagi dotyczące studium zostały przekazane do architekta. Procedura została zakończona.
Planowany termin przekazania studium do uchwalenia – marzec 2011r.
68. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kiełpino.
Trwają prace planistyczne nad opracowaniem projektu planu miejscowego.
69. Zmiana 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
Wpływają wnioski instytucji uzgadniających oraz wnioski mieszkańców. Następnie zostaną
przekazane architektowi w celu sporządzenia projektu planu.
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SPRAWY ORGANIZACYJNE
70. Działalność Komisji ds. PRPA.
W okresie międzysesyjnym odbyły się 2 posiedzenia Komisji, na które wezwano
9 osób w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego. Stawiło się 7 osób,
z których 5 osoby podjęły decyzję o dobrowolnym zgłoszeniu się na terapię w systemie
stacjonarnym lecznictwa odwykowego, 1 osobie uzaleŜnionionej zakupiono bilet miesięczny
z przeznaczeniem na dojazd na zajęcia terapeutyczne w systemie dziennym, 1 osobę
skierowano na badania okresowe i terapię podtrzymującą. Ustalono terminy przyjęcia na
oddział psychiatryczny w celu przeprowadzenia detoksykacji 4 osób.
Wszczęto 5 postępowań o zobowiązanie do leczenia odwykowego na wnioski złoŜone
przez rodzinę osoby uzaleŜnionej oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
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 w 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, takimi jak:
1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,
2. Komisariat Policji w Bornem Sulinowie,
3. StraŜ Miejska w Bornem Sulinowie,
4. Ośrodek Zdrowia w Bornem Sulinowie,
5. Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Bornem Sulinowie,
6. Punkt Konsultacyjny dla Osób UzaleŜnionych i WspółuzaleŜnionych w Bornem
Sulinowie,
7. Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Pierwszy Krok”,
8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku,
9. Zespołem Kuratorskim przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku,
10. Prokuraturą Rejonowa w Szczecinku,
11. Poradnia Terapii UzaleŜnień przy NZOZ „ Patronka” w Szczecinku,
12. Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia
w Stanominie,
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13. Oddział Lecznictwa Odwykowego w Piecewie,
14. Oddziały psychiatryczne przy szpitalach rejonowych w Człuchowie i Złotowie,
15. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Salus” w Szczecinku,
16. Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.
W ramach dostosowania Świetlic Wiejskich do zajęć profilaktycznych zakupiono farby oraz
sprzęt

malarski

niezbędny

do

przeprowadzenia

remontu

w

Świetlicy

Wiejskiej

w Krągach, ponadto zakupiono meble niezbędne do funkcjonowania wyŜej wymienionej
świetlicy.
71. 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 miesiącu styczniu 2 osób z 17 zgłoszonych.
Osoby te kierowane są głównie do prac porządkowych w miejscu ich zamieszkania. Zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie podmiotów,
w których jest odbywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie uŜyteczna
wyznaczono następujące jednostki:
 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie, ul. Kruczkowskiego 5,
 Szkoła Podstawowa im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie,
ul. Bolesława Chrobrego 25,
 Szkoła Podstawowa w Jeleniu,
 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Juchowie,
 Publiczne Gimnazjum w Silnowie,
 Zespół Szkół w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 24,
 Zespół Szkół w Łubowie, ul. Zakątna 10,
 Sołectwo Silnowo,
 Sołectwo Jeleń,
 Sołectwo Ciemino,
 Sołectwo Dąbie,
 Sołectwo Juchowo,
 Sołectwo Kiełpino,
 Sołectwo Komorze,
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 Sołectwo Krągi,
 Sołectwo Kucharowo,
 Sołectwo Liszkowo,
 Sołectwo Łączno,
 Sołectwo Łubowo,
 Sołectwo Nobliny,
 Sołectwo Piława,
 Sołectwo Radacz,
 Sołectwo Rakowo,
 Sołectwo Silnowo,
 Sołectwo Starowice,
 Sołectwo Śmiadowo,
 Sołectwo Uniemino,
 Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 21,
 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie,
ul. Orła Białego 5,
 Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5,
 Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Kruczkowskiego
5,
 Biblioteka Miejska w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 1,
 Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bornem Sulinowie,
ul. Kolejowa 16,
 Nadleśnictwo w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 32,
 Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6.
72. W miesiącu styczniu podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy 2 umowy na organizację
robót publicznych, w ramach których zatrudnionych zostało

5 osób bezrobotnych w

charakterze opiekunów (dowóz dzieci do szkół) oraz robotników gospodarczych (prace
porządkowe).
73.

W dniu 12 stycznia 2011 roku opracowano i przesłano do Powiatowego Urzędu Pracy w

Szczecinku plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie uŜytecznych na terenie
Gminy Borne Sulinowo w roku 2011. Harmonogram wykonywania prac społecznych
obejmuje sołectwa na terenie gminy oraz miasto Borne Sulinowo. Termin rozpoczęcia prac
przewidziano od miesiąca kwietnia do listopada br. W ramach prac społecznych zostanie
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zatrudnionych 25 osób z terenu gminy. Koszty związane z powyŜszym zadaniem pokryje
PUP w Szczecinku w wysokości 31.200zł oraz Gmina Borne Sulinowo w wysokości
20.800zł.
74. W dniu 25 stycznia odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie. Rada Społeczna zatwierdziła plan
finansowy na rok 2011.
75. W dniu 12 stycznia 2011r. dokonano i przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie
rozliczenie środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników. Kwota refundacji w roku 2010 wyniosła
88060,17zł.
76. W dniu 12 stycznia br. wydano decyzję o przyznaniu środków poniesionych przez
pracodawcę na kształcenie młodocianego pracownika

z funduszu pracy w kwocie

78567,30 zł.
77. W miesiącu styczniu przygotowano 10 umów zleceń na zadania , które zostaną wykonane
na terenie gminy.
78. Przygotowano i przesłano do GUS sprawozdanie Z-06 o pracujących wynagrodzeniach i
czasie pracy w roku 2010.
79. Przygotowani i przesłano do GUS sprawozdanie Z-05 badanie popytu na pracę – edycja
badania IV kwartał 2010r.
80. Rozpoczęto prace nad wdroŜeniem w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie nowej
Instrukcji Kancelaryjnej, JRWA oraz Instrukcji Archiwalnej.
81. Podpisano aneks

do umowy na

system do obsługi zwrotów podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
„ZWROTY”.
82. Podpisano aneksu do umowy nr 4342 z dnia 15.02.2005 r. – dotyczy systemu obiegu
dokumentów eKancelaria.
83. Zakupiono i wdroŜono systemów „Kadry”, „ Płace”, „Przelewy”, „Zlecone” firmy
ProgMan S.A.
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84 . W dniu 28 stycznia br .uczestniczono w szkoleniu dotyczącym” Zintegrowanego Modułu
Obsługi Końcowego UŜytkownika „w ramach realizacji projektu pl.ID - „Polska ID karta”,
które odbyło się w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.
85. Uruchomiono systemu CEPIK na stanowisku w StraŜy Miejskiej.
86. Praca biura w zakresie bieŜącej obsługi interesantów:
• udzielanie informacji o sprawach załatwianych w Urzędzie oraz jednostkach
organizacyjnych,
•

udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych, instytucjach i stowarzyszeniach
działających na terenie gminy,

•

pomoc w wypełnianiu druków, deklaracji, wniosków obowiązujących w Urzędzie,

• wyszukiwanie adresów instytucji ,
• wyszukiwanie w programie LEX przepisów prawnych
• obsługa centrali telefonicznej,
• wydanie korespondencji awizowanej
• pobrano opłatę skarbową na kwotę 1493 zł.
• wydawanie druków PIT przekazanych do urzędu w ramach współpracy z Urzędem
Skarbowym
87. Praca biura obsługi w zakresie współpracy z referatami :
• zakup ksiąŜek ,publikacji na potrzeby urzędu
• zakup i gospodarka materiałami biurowymi
88. Praca biura obsługi w zakresie przepływu korespondencji w systemie kancelaryjnym :
• zarejestrowano 1535 pism przychodzących, które po dekretacji skanowano i przesłano
do

referatów w formie elektronicznej oraz papierowej,

• wysłano kurierem urzędu 337 listów ewidencjonowanych w ksiąŜkach nadawczych
215 listy zwykłe, oraz plakaty okolicznościowe obwieszczenia 50 szt.
• pocztą

Urząd przesłał 2657 listów

w tym korespondencja StraŜy Miejskiej,

ewidencjonowanych zgodnie z umową RUP w pocztowych ksiąŜkach nadawczych
oraz

zwykłe 47 szt.

• prywatnym operatorem pocztowym Angaria Urząd wysłał 232 listy i 206 listów SM
ewidencjonowanych w ksiąŜkach nadawczych, oraz list zwykłe wpisywane w
ksiąŜkach ilościowo.
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89. Praca biura w zakresie współpracy i przepływu informacji z jednostkami pomocniczymi
Gminy wywieszono 20 ogłoszeń na tablicy Urzędu, oraz przesłano informacje o dacie
wywieszenia

w ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnym.

- plakaty okolicznościowe.
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