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 27 czerwca 2013 r.

SPOTKANIA

W okresie międzysesyjnym Pani Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła w
następujących spotkaniach:
 28 czerwca 2013r. - udział w zgromadzeniu wspólników PUK w Bornem Sulinowie,
 19 lipca 2013r. - udział w spotkaniu inauguracyjnym partnerów w celu omówienia
Programu Osłonowego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu
przeciwdziałania przemocy

rodzinie – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bornem Sulinowie,
 23 lipca 2013r.- podpisanie listu intencyjnego który jest załącznikiem do wniosku
o dofinansowanie projektu dot. „Szczecineckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”
obejmującego swoim zasięgiem wszystkie gminy Powiatu Szczecineckiego- Starostwo
Powiatowe Szczecinek,
 22 sierpnia 2013r. – spotkanie z Dyrektorem Zarządu Melioracji Wodnych ze Szczecinka
w sprawie nawiązania współpracy,
 03 września 2013r. - udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Szczecinku,
 05 września 2013 r. - udział w radzie nadzorczej PUK w Bornem Sulinowie,
 05 września 2013 r. - wybory sołtysa w sołectwie Liszkowo,
 09 września 2013r. - udział w spotkaniu członków załoŜycieli Uniwersytetu III wieku Borne Sulinowo,
 10 września 2013r. - spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół z Łubowa – sprawy bieŜące
szkoły,
 23 września 2013r. - podpisanie aneksu do umowy na targowisko miejskie
oraz rekultywacja terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie -Urząd
Marszałkowski Szczecin,
 24 września 2013r. - uroczyste otwarcie Targowiska Miejskiego połączone z piknikiem
ekologicznym – Borne Sulinowo,

WYWIADY
 09 września 2013r. - Program Samorządowy – Telewizja Gawex,
UROCZYSTOŚCI
 26 lipca 2013r. - uroczyste obchody Święta Policji – Szczecinek,
 28 lipca 2013r. - zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Bornego Sulinowa,
 01sierpnia 2013r. – uroczyste wręczenie odznaczenia nadanego przez Prezydenta RP
KrzyŜem z Mieczami Orderu KrzyŜa Niepodległości dla Pana Marka Szwarc,
 15 sierpnia 2013r. – X Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych „Gąsienice
i Podkowy” Borne Sulinowo,
 30 sierpnia 2013r. - DoŜynki Gminne – Jeleń,
 05 września 2013r. – uroczyste biesiadowanie urodzin ulicy Konopnickiej 15 Borne
Sulinowo,
 15 września 2013r.- Piknik Wiejski połączony z Powiatowym Świętem Plonów - Świątki
 16

września

2013r.

-

uroczyste

otwarcie

nowego

laboratorium

Badań

Wody i Ścieków - PWiK Szczecinek,
 20 września 2013r. - Grzybobranie na wrzosowej polanie – Leśnictwo Liszkowo,

W sprawach skarg i wniosków - w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Bornego
Sulinowa oraz Zastępca Burmistrza przyjmowali 62 interesantów.
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REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zawarto 1 aneks do umowy najmu lokalu mieszkalnego w sprawie spłaty lub części
zadłuŜenia z tytułu nieuregulowania opłat czynszowych wykonując świadczenia rzeczowe
na rzecz Gminy Borne Sulinowo.
W dniach 29 i 30 lipca 2013r. przekazano 16 lokali mieszkalnych znajdujących się w
budynku przy ul. Słowackiego 9 klatka B w Bornem Sulinowie. W tym 4 lokale o statusie
komunalnym i 12 lokali o statusie socjalnym.
Sporządzono 19 nowych umów.
Sporządzono 18 protokołów z przekazania lokali mieszkalnych.
Przekwalifikowano 1 lokal uŜytkowy na lokal mieszkalny w miejscowości Kiełpino.
Przygotowano zestawienie w formie tabelarycznej lokali mieszkalnych do ubezpieczenia.
ZłoŜono deklarację dotyczącą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi budynku
połoŜonego przy ul. Słowackiego 9B w Bornem Sulinowie.
Rozwiązano za porozumieniem stron 3 umowy najmu lokali mieszkalnych (Łubowo, ul.
Zakątna 2 , Al. Niepodległości 46A/5) .
Sporządzono protokoły z przejęcia 3 lokali komunalnych.
Udzielono pisemnych odpowiedzi dla osób zainteresowanych wykonaniem we własnym
zakresie nakładów finansowych w lokalach komunalnych.
Udzielono pisemnych odpowiedzi dla osób proszących o wykonanie wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej i innych małych prac w lokalach komunalnych i socjalnych.
Sporządzono protokół z przekazania ruchomości po zmarłej Zieniewicz Wandzie
zamieszkałej w Czochryniu 3 na rzecz spadkobiercy.
W dniu 04 września 2013r. odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej, na których
rozpatrywano wnioski o przydział lokali mieszkalnych.
Przygotowano zawiadomienia dla wszystkich najemców na terenie miasta w sprawie
obowiązku płacenia 9,00 zł za selektywne zbieranie odpadów komunalnych.
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

1. Działalność Komisji ds. PRPA.
W okresie międzysesyjnym wszczęto 2 postępowania 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 8 teczek akt spraw
celu przebadania i wydania opinii w przedmiocie uzaleŜnienia osób od alkoholu, przygotowano
1 umowę zleceń dla pracownika socjalnego na sporządzenie wywiadu środowiskowego,
przygotowano umowę – zlecenie dla specjalisty psychoterapii na przeprowadzenie zajęć dla
osób dotkniętych przemocą, ustalono przyjęcia na oddział detoksykacyjny dla 5 osób, terapię
odwykową w systemie stacjonarnym ukończyły 2 osoby, zakupiono 2 bilety miesięczne z
przeznaczeniem na dojazd na terapię w systemie dziennym, ustalono i dofinansowano badania
okresowe oraz terapię podtrzymującą po odbytej terapii podstawowej dla 7 osób.
W związku z prowadzonymi postępowaniami „ Niebieska Karta” uczestniczono
w 5 posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Współpracowano ze słuŜbami i instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem
alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie.
W dniu 31 sierpnia br. zorganizowano Piknik Rodzinny, który odbył się
w miejscowości Lubnica na terenie Parku „ Owadogigant”. Celem imprezy było m.in.
propagowanie tolerancji wśród dzieci i młodzieŜy, budowanie dobrych relacji z rodzicami,
promowanie zdrowego, wolnego od nałogów stylu Ŝycia, przybliŜenie destrukcyjnej strony
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uzaleŜnień, przeciwdziałanie agresywnym zachowaniom, doskonalenie dobrej komunikacji
w grupie rówieśniczej, turystyka i zabawa jako sposób na integrację młodzieŜy. W imprezie
wzięło udział 30 dzieci i 20 rodziców, w trakcie której odbyło się spotkanie z Januszem
Maciejem Bedlińskim, dotyczące negatywnego wpływu alkoholu i narkotyków. Ponadto
zorganizowano zabawy połączone z konkursami i atrakcyjnymi nagrodami, w których
uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami.
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 49 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 uŜyteczna wyznaczono następujące jednostki:
1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie, ul. Kruczkowskiego 5,
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie,
ul. Bolesława Chrobrego 25,
3. Szkoła Podstawowa w Jeleniu,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Juchowie,
5. Publiczne Gimnazjum w Silnowie,
6. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 24,
7. Zespół Szkół w Łubowie, ul. Zakątna 10,
8. Sołectwo Silnowo,
9. Sołectwo Jeleń,
10. Sołectwo Ciemino,
11. Sołectwo Dąbie,
12. Sołectwo Juchowo,
13. Sołectwo Kiełpino,
14. Sołectwo Komorze,
15. Sołectwo Krągi,
16. Sołectwo Kucharowo,
17. Sołectwo Liszkowo,
18. Sołectwo Łączno,
19. Sołectwo Łubowo,
20. Sołectwo Nobliny,
21. Sołectwo Piława,
22. Sołectwo Radacz,
23. Sołectwo Rakowo,
24. Sołectwo Silnowo,
25. Sołectwo Starowice,
26. Sołectwo Śmiadowo,
27. Sołectwo Uniemino,
28. Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 21,
29. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie,
ul. Orła Białego 5,
30. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5,
31. Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Kruczkowskiego 5,
32. Biblioteka Miejska w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 1,
33. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bornem Sulinowie,
ul. Kolejowa 16,
34. Nadleśnictwo w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 32,
35. Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6.
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3. USC
Lp. Dane statystyczne o liczbie zadań zrealizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego
1.
Liczba sporządzonych aktów urodzeń:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

a) ogółem
b) w tryb. art. 35
c) w tryb. art. 70
d) w tryb. art. 73
Liczba sporządzonych aktów małŜeństw
a) ogółem
b) w tryb. art. 35
c) w tryb. art. 70
d) w tryb. art. 73
Liczba sporządzonych aktów zgonu
a) ogółem
b) w tryb. art. 35
c) w tryb. art. 70
d) w tryb. art. 73
Liczba wydanych decyzji administracyjnych
na podstawie art. 28
na podstawie art. 34
na podstawie art. 35
na podstawie art. 36
na podstawie art. 70
na podstawie art. 73
o zmianie imienia i nazwiska
innych ( ze wskazaniem przedmiotu sprawy )
Liczba wydanych odpisów i zaświadczeń
Liczba odpisów skróconych ( z wyłączeniem odpisów
wydanych na drukach wielojęzycznych)
Liczba odpisów zupełnych
Liczba wydanych odpisów skróconych na drukach
wielojęzycznych

Liczba przyjętych oświadczeń o wstąpieniu
w związek małŜeński
w lokalu usc
poza lokalem usc
Liczba innych czynności kierownika usc
- liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających brak
okoliczności wyłączających zawarcie małŜeństwa
( art. 4 kro )
- liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających, Ŝe
obywatel polski lub zamieszkały na terytorium RP
cudzoziemiec mniemający obywatelstwa Ŝadnego
państwa, zgodnie z prawem polskim, moŜe zawrzeć
małŜeństwo za granicą ( art. 71 )
- liczba wydanych zezwoleń na zawarcie małŜeństwa
przed upływem określonego w art. 4 kro
Liczba wyroków rozwodowych przesłanych przez
Sądy Okręgowe

5
5
31
4
16
5
5
145
26
10

24
8

6

9

5

10.
11.

Liczba sporządzonych przypisków do aktów stanu 49
cywilnego
Liczba przypisków przesłanych z innych USC
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Do komputerowego systemu
urodzeń z lat 1952 – 1947.
4. Dowody osobiste:

rejestracji aktów stanu cywilnego wprowadzono 96 aktów

- złoŜono 304 wnioski o wydanie dowodów osobistych,
5. Działalność gospodarcza.
W CEIDG dokonano następujące zmiany:
- zarejestrowano 4 nowe działalności gospodarcze,
- wprowadzono 20 zmian,
- zawieszono 21 wpisów,
- wznowiono 5 wpisów,
- wykreślono 11wpisów.
6. Ewidencja ludności:
Liczba Ludności wg stanu na dzień 13.09.2013r.
MIASTO BORNE SULINOWO:
pobyt stały
- 4.486 pobyt czasowy
GMINA BORNE SULINOWO:
pobyt stały
- 4.998

- 289

pobyt czasowy - 127

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

- 9.484

ogółem ludność

- 416

9.900

===================
W okresie od 20.06.2013 do 13.09.2013 r. zarejestrowano:
- urodzenia

17

- zgony

24

- małŜeństwa

51

- zameldowanie na pobyt stały

51

- zameldowanie na pobyt czasowy

52

- przemeldowanie

26

- zameldowanie cudzoziemców

-

- wymeldowanie z pobytu stałego

52
6

- wymeldowanie z pobytu czasowego

15

- wymeldowanie administracyjne
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7. Ewidencja zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych.
Wydano 21 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych:
- na sprzedaŜ jednorazową - 19
- na sprzedaŜ gastronomiczną – 2
Wygaszono 3 zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych
w tym :

- likwidacja punktu w miejscowości Krągi – 3.

REFERAT FINANSÓW I BUDśETU
1. W sprawie wykonania uchwały Nr XXVIII/353/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa
Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Remont połączony z modernizacją budynku
Miejskiej Biblioteki Publicznej”:
- w dniu 5 marca 2013 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
wniosek o wydanie opinii o moŜliwości spłaty poŜyczki w roku 2013 w kwocie
82.500,00 zł,
- w dniu 18 marca 2013 roku otrzymaliśmy pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie Nr K-ZZ-0022/LK/74/2013 z dnia 18
marca 2013 roku w sprawie przesłania uchwały Nr XX/97/Z/2013 Składu Orzekającego
RIO w Szczecinie z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii o
moŜliwości spłaty poŜyczki zaciąganej przez Gminę Borne Sulinowo,
- w dniu 22 kwietnia 2013 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00701-6930UM1630317/12 w ramach działania 413 „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” w
zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013,
- w dniu 12 czerwca 2013 roku został przesłany do Banku Gospodarstwa Krajowego w
Szczecinie wniosek o udzielenie poŜyczki z budŜetu państwa na wyprzedzające
finansowanie w ramach PROW 2007-2013,
- w dniu 24 czerwca 2013 r. podpisano umowę poŜyczki Nr PROW413.11.03605.32 na
wyprzedzające finansowanie przedmiotowej operacji.
2. W sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/365/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z
dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa
Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią
ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo”:
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- w dniu 14 maja 2013 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
wniosek o wydanie opinii o moŜliwości spłaty poŜyczki w roku 2013 w kwocie
62.200,00 zł,
- w dniu 11 czerwca 2013 roku otrzymaliśmy pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie Nr K.0021.140.LK.2013 z dnia 10 czerwca
2013 r. w sprawie przesłania uchwały Nr LV.239.Z.2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w
sprawie wydania pozytywnej opinii o moŜliwości spłaty poŜyczki zaciąganej przez
Gminę Borne Sulinowo,
- w dniu 20 czerwca 2013 roku wysłano do Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie
wniosek o udzielenie poŜyczki z budŜetu państwa na wyprzedzające finansowanie w
ramach PROW 2007-2013,
- w dniu 26 czerwca 2013 r. podpisano umowę poŜyczki Nr PROW321.11.03627.32 na
wyprzedzające finansowanie przedmiotowej operacji.
3. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Bornego Sulinowa Nr 69/2013 z dnia 28 czerwca
2013 roku dokonano przeniesienia wydatków (+, -) między rozdziałami i paragrafami na
łączną wartość 39.438,00 zł, w tym na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3011.11/2013.GK z dnia 27 czerwca 2013 r.
8.872,00 zł. Zmiany te nie spowodowały zmian ogólnych budŜetu i wyniku finansowego.
4. W dniu 3 lipca 2013 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Szczecinie Wydziału Zdrowia Publicznego pismo w sprawie wskazania podległych Gminie
podmiotów leczniczych wykazujących ujemny wynik finansowy (po dodaniu kosztów
amortyzacji) za rok 2012 wraz z podaniem wysokości tego wyniku finansowego.
Poinformowano ZUW, iŜ wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej z siedzibą w Bornem Sulinowie za rok 2012 był dodatni tj. zysk netto wyniósł
46.595,26 zł. W związku z powyŜszym nie została przez Gminę podjęta uchwała o pokryciu
ujemnego wyniku finansowego podległego podmiotu, o zmianie formy organizacyjnoprawnej albo likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (art. 59
ustawy o działalności leczniczej).
5. W dniu 8 lipca 2013 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Szczecinie Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca II kwartału 2013
roku.
6. W dniu 11 lipca 2013 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Delegatury w Koszalinie Rb-50 –
kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami za II kwartał 2013 roku.
7. W dniu 11 lipca 2013 r. przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie rozliczenie dotacji
przyznanej w 2013 roku na realizację zadania: stypendia i zasiłki szkolne.
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8. W dniu 17 lipca 2013 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Delegatury w Koszalinie Rb-ZN –
kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz naleŜności Skarbu Państwa z tytułu
wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec
2 kwartału 2013 roku.
9. W dniu 19 lipca 2013 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół
Zamiejscowy w Koszalinie Rb-34S – półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i
wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za
okres od początku roku 2013 do końca 2 kwartału 2013.
10. W dniu 22 lipca 2013 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Zespół Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania za okres od początku roku do 30 czerwca
2013 roku, w tym:
- Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyŜce/deficycie jednostki samorządu
terytorialnego,
- Rb-27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŜetowych jednostki
samorządu terytorialnego,
- Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych,
- Rb-28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŜetowych jednostki
samorządu terytorialnego,
- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz
poręczeń i gwarancji.
11. W dniu 23 lipca 2013 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych i Rb-Z –
kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŜnych oraz poręczeń i gwarancji
zbiorcze instytucji kultury, ZOZ-ów i innych osób prawnych, dla których organy
wykonawcze jst są organami nadzorującymi lub załoŜycielskimi wg stanu na koniec 2
kwartału roku 2013.
12. W dniu 29 lipca 2013 roku podpisano z Pomorskim Bankiem Spółdzielczym Oddział w
Bornem Sulinowie umowę o usługę płatności masowych na okres od 01.07.2013r. do
30.06.2014r. dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kierowanych na
rachunek rozliczeniowy Gminy, poprzez tzw. rachunki wirtualne – indywidualne numery
rachunków bankowych osób prawnych i fizycznych.
13. W dniu 30 lipca 2013 r. na podstawie Zarządzenia Nr 92/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa
podano do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budŜetu Gminy Borne
Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleŜności budŜetowych za II
kwartał 2013 roku:
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Informacja kwartalna z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo
za II kwartał 2013 roku
Lp.
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3.
4
5.

Treść
DOCHODY
DOCHODY BIEśĄCE
DOCHODY MAJĄTKOWE
WYDATKI
WYDATKI BIEśĄCE
WYDATKI MAJĄTKOWE
DEFICYT/NADWYśKA (1-2)
PRZYCHODY
ROZCHODY

Plan (po zmianach)
35 796 343,29
32 975 619,46
2 820 723,83
36 796 343,29
32 495 756,68
4 300 586,61
- 1 000 000,00
3 805 876,00
2 805 876,00

Wykonanie
17 414 069,98
16 982 133,87
431 936,11
18 734 316,64
16 560 683,80
2 173 632,84
- 1 320 246,66
2 013 862,83
693 616,17

Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleŜności budŜetowych
za II kwartał 2013 roku
Gmina Borne Sulinowo dokonała umorzeń niepodatkowych naleŜności budŜetowych w II
kwartale 2013 roku w wysokości 1.308,07 zł.
14. W dniu 19 sierpnia 2013 r. przesłano do jednostek budŜetowych, instytucji kultury,
przedszkoli niepublicznych, radnych, przewodniczących rad sołeckich i rad osiedlowych,
kierowników referatów i samodzielnych stanowisk w Urzędzie Miejskim pismo w sprawie
przyjmowania do dnia 15 października 2013 roku wniosków dotyczących projektu budŜetu na
2014 rok.
Zarządzenie w sprawie ustalenia wytycznych do projektu budŜetu na 2014 rok zostanie
przesłane do jednostek budŜetowych, instytucji kultury, przedszkoli niepublicznych,
kierowników referatów i samodzielnych stanowisk w Urzędzie Miejskim w terminie do dnia
30 września 2013 roku.
15. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Bornego Sulinowa Nr 97/2013 z dnia 20 sierpnia
2013 roku dokonano przeniesienia wydatków (+, -) między rozdziałami i paragrafami na
łączną wartość 159.670,22 zł, w tym na podstawie pism Publicznego Gimnazjum w Silnowie
Nr PG/21/2013 z dnia 5 lipca 2013 roku 1.455,42 zł i Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr
ZS/3010-10/13 z dnia 24 lipca 2013 roku 1.200,00 zł. Przy czym dokonano przeniesienia
wydatków (+, -) w kwocie 105.000,00 zł między rozdziałami zgodnie z wytycznymi
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, a dotyczącymi wyłapywania i utrzymania
bezdomnych zwierząt. Zmiany te nie spowodowały zmian ogólnych budŜetu i wyniku
finansowego.
16. W dniu 29 sierpnia 2013 roku przesłano do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie i
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie
Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo oraz
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora
samorządowego, w tym instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 r.
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17. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Bornego Sulinowa Nr 104/2013 z dnia 30 sierpnia
2013 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budŜetowych o łączną kwotę
166.355,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Szczecinie Nr FB-1.3111.89.14.2013.AM z lipca 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie
dotacji celowej o kwotę 95.333,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków
okresowych w części gwarantowanej z budŜetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147
ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn.
zm.) oraz pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.179.4.2013.PW z lipca 2013 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o
kwotę 71.022,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc
państwa w zakresie doŜywiania". Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) między
rozdziałami i paragrafami na kwotę 15.405,96 zł, w tym 2.100,00 zł na podstawie pisma
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.
18. W sprawie zwrotu części dotacji celowej w kwocie 32.057,30 zł (trzydzieści dwa tysiące
pięćdziesiąt siedem złotych 30/100), udzielonej Gminie Borne Sulinowo, na realizację wypłat
stypendiów i zasiłków szkolnych w 2012 roku:
- w dniu 2 kwietnia 2013 r. wpłynęło do Urzędu wezwanie od Wojewody
Zachodniopomorskiego Nr KO.VIII.3122.66.2013.JK z dnia 27 marca 2013 r. do zwrotu
części dotacji celowej w kwocie 32.057,30 zł pobranej w nadmiernej wysokości udzielonej z
budŜetu państwa w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 –
Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 2030 – Dotacje celowe przekazane z budŜetu
państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie
w 2012 roku świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na
podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r., Nr 156, poz. 2572),
- w dniu 24 maja 2013 roku wpłynęło do Urzędu zawiadomienie Wojewody
Zachodniopomorskiego Nr KO.VIII.3122.81.2013.JK z dnia 21 maja 2013 r. o wszczęciu
postępowania administracyjnego celem wydania decyzji określającej kwotę dotacji celowej
przypadającej do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki – w związku z nie
dokonaniem zwrotu do dnia 09.05.2013r. wraz z naleŜnymi odsetkami dotacji celowej w
kwocie 32.057,30 zł,
- w dniu 20 czerwca 2013 r. wpłynęło do Urzędu pismo Wojewody Zachodniopomorskiego
Nr KO.VIII.3122.86.2013.AS z dnia 18 czerwca 2013 roku informujące, Ŝe postępowanie
administracyjne wszczęte z urzędu, nie moŜe zakończyć się w terminie wynikającym z
przepisów art. 35 KPA, z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter przedmiotowej
kwestii oraz konieczność wyjaśnienia wszelkich okoliczności faktycznych i prawnych
związanych ze sprawą. Ostateczny termin załatwienia przedmiotowej sprawy wyznaczono
na dzień 20 lipca 2013 r.
- w dniu 22 lipca 2013 roku otrzymaliśmy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Nr
KO.VIII.3122.92.2013.JK z dnia 18 lipca 2013 roku orzekającą zwrot przez Gminę Borne
Sulinowo części dotacji celowej udzielonej w 2012 roku przez Wojewodę
Zachodniopomorskiego na realizację wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w 2012 r.,
jako pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 32.057,30 zł wraz z naleŜnymi odsetkami
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia 2 kwietnia 2013
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r. (tj. od dnia otrzymania wezwania z dnia 7 marca 2013 r. L.dz. KO.VIII.3122.66.2013.JK),
do dnia wpłaty włącznie z tym dniem,
- w dniu 25 lipca 2013 roku przesłano do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie
wniosek Nr FB.3020.146.2013.LŁ o rozłoŜenie na 11 równych rat miesięcznych płatnych w
terminie do 20-go kaŜdego miesiąca zaległości z tytułu pobranej w nadmiernej wysokości
dotacji celowej otrzymanej w 2012 r. wraz z naleŜnymi odsetkami za zwłokę, począwszy od
miesiąca lutego 2014 r. W uzasadnieniu podano min., Ŝe Gmina Borne Sulinowo spłaca
obecnie dotacje pobrane w nadmiernej wysokości za lata 2010-2011 w łącznej kwocie
88.961,54 zł. Termin spłaty I raty to 20.04.2013r., a ostatniej 20.01.2014r.
W związku z tym, Gmina nie jest w stanie ująć w budŜecie na rok 2013 kolejnego wydatku z
tytułu zwrotu dotacji celowej udzielonej w 2012 roku w kwocie 32.057,30 zł. Spłata kwoty
w łącznej wysokości 121.018,84 zł byłaby zbyt duŜym obciąŜeniem budŜetu.
- w dniu 2 września 2013 roku otrzymaliśmy od Wojewody Zachodniopomorskiego pismo Nr
FB-4.3122.1.23.1.2013.TM z sierpnia 2013 roku zawiadamiające, iŜ mając na uwadze
przedłoŜony wniosek wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyznania ulgi w spłacie
popartym załączonymi dokumentami, Wojewoda ma zamiar zakończyć postępowanie
celem wydania decyzji w sprawie, a Gmina ma moŜliwości zapoznania się z aktami sprawy,
wypowiedzenia, co do zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych Ŝądań,
- w dniu 2 września 2013 roku otrzymaliśmy od Wojewody Zachodniopomorskiego decyzję
Nr FB.4/
/2013 z dnia
sierpnia 2013 r. w sprawie odroczenia i rozłoŜenia na 11 rat
spłaty przez Gminę Borne Sulinowo naleŜności w łącznej wysokości 34.772,30 zł
obejmującej: kwotę 32.057,30 zł pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej
udzielonej w 2012 roku, kwotę 1.131 zł odsetek naliczonych od kwoty 32.057,30 zł za okres
od dnia 2 kwietnia 2013 r. do dnia 29 lipca 2013 r. tj. do dnia złoŜenia wniosku oraz kwotę
1.584 zł opłaty prolongacyjnej liczonej od dnia 30 lipca 2013 r. z racji spłaty odroczonego
zobowiązania w 11 ratach. Termin spłaty I raty 20.02.2014r., XI raty 20.12.2014r.
REFERAT INWESTYCYJNY
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA

Przygotowano i wydano:
1. Siedemdziesiąt sześć zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Dwanaście wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Sześć decyzji w sprawie podziałów nieruchomości.
4. Siedem decyzji rozgraniczeniowych.
5. Trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.
6. Wszczęto trzy postępowania rozgraniczeniowe.
7. Wystąpiono o opinię urbanistyczną do generalnego projektanta planu dla obrębu Kiełpino.
8. Wystąpiono o opinię urbanistyczną do generalnego projektanta planu dla Miasta Borne
Sulinowo.
9. Udzielono informacji publicznej w sprawie miejscowych panów zagospodarowania
przestrzennego w latach 2005-2012.
10. Udzielono informacji agencji Nieruchomości Rolnych w Koszalinie i Szczecinku w sprawie
przeznaczenia nieruchomości w Dąbrowicy, Łubowie, Jeleniu, Piławie i Silnowie.
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11. Udzielono informacji Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Szczecinku w
sprawie nieruchomości połoŜonych w obrębie Radacz.
12. Udzielono wyjaśnień Starostwu Powiatowemu w Szczecinku w sprawie budowy wiat.
13. Dokonano weryfikacji modułu Planowanie Przestrzenne w aplikacji urząd. gis. parsęta.pl.
Uwagi dotyczące przetworzenia dokumentów planistycznych zostały zgłoszone do Związku
Miast i Gminy Dorzecza Parsęty w Karlinie.
14. Wydano opinię w sprawie lokalizacji lądowiska w Bornem Sulinowie.
Informacja o prowadzonych pracach w zakresie planowania przestrzennego:
1. 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.
Projekt planu w dniu 30 lipca 2013r. został wysłany do uzgodnień. Na dzień 9 września 2013r.
25 instytucji zaopiniowało projekt mpzp pozytywnie. Po dokonaniu uzgodnień projekt planu
zastanie poddany konsultacjom społecznym.
2. Projekt zmiany studium uwarunkowań dla obrębu Komorze i projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla działek nr ewid. 2/1,
5/7, 33/5, 33/6, 61/4, 66, 70, 84/2, 89/4 połoŜonych w miejscowości Komorze oraz zmiana
studium dla obrębu Komorze.
W dniu 24 kwietnia 2013r. odbyło się spotkanie z wykonawcą planu w sprawie projektu planu
Oczekujemy na pierwszy projekt zmiany studium.
3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grzywnik
Projekt planu w dniu 26 czerwca 2013r. został zaopiniowany pozytywnie przez Gminną Komisję
Urbanistyczno – Architektoniczną. W chwili obecnej dokument jest analizowany pod kątem
zgody na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne.
4. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juchowo,
Jelonek, Silnowo i Piława.
Na dzień 9 września 2013r. do burmistrza wpłynął pierwszy projekt mpzp dla obrębu Silnowo.
W dniu 16 września 2013r. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno –
Architektonicznej w celu zaopiniowania dokumentu. Po szczegółowej analizie dokumentu z
powodu licznych uwag, komisja poleciła Wykonawcy rozpatrzenie złoŜonych wniosków i
ponowne przedstawienie dokumentu do zaopiniowania.
5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 2/13, 2/15, 2/17,
2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/30, 2/31, 395, 396, 397, 398
połoŜonych w obrębie Dąbrowica.
Z uwagi na wymaganą zmianę studium uwarunkowań dla obrębu Dąbrowica prace planistyczne
rozpoczną się w późniejszym terminie.
6. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Borne Sulinowo
dla obrębu Dąbrowica, Łubowo, Jeleń, Przyjezierze, Śmiadowo.
W dniu 5 września 2013r. wysłano zapytanie ofertowe do trzech pracowni architektonicznych w
celu wyłonienia wykonawcy na przedmiotowe opracowanie. Termin złoŜenia oferty – do dnia 30
września 2013r.
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Renta planistyczna
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.
W dniu 12 czerwca 2013r. wydano decyzję administracyjną w sprawie ustalenia jednorazowej
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. „renty planistycznej”) dla terenu
nieruchomości zabudowanej dz. nr 20 połoŜonej w obrębie 05 w Bornem Sulinowie Gmina
Borne Sulinowo w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego 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. zmieniona uchwałą nr
XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o
symbolach 3MN; 64Ut,MN; 65Ut, 91U,Ut,MW; 116Kg; 156MN,U; 168MW,MN,U;
188MW,MN,U; 196US; 200MN,Ut; 204MW,U; 207MW,MN,U) po sprzedaŜy w/w
nieruchomości - akt notarialny Rep. A nr 1520/2013 z dnia 1 marca 2013r. (data wpłynięcia
12.03.2013r.).
Edukacja ekologiczna
Ośrodek Edukacji Ekologicznej korzystając z doświadczeń i wiedzy wykwalifikowanej kadry
prowadził przez okres wakacji nieodpłatne warsztaty ekologiczne dla dzieci, młodzieŜy i
dorosłych z terenu całej Polski. Zajęcia organizowano w oparciu o bazę lokalową i wyposaŜenie
Ośrodka Edukacji Ekologicznej oraz walory przyrodnicze Gminy Borne Sulinowo.
Oferta programowa OEE:
Warsztaty:
1. Badanie jakości powietrza.
2. Badanie zanieczyszczeń powietrza.
3. Badanie gleby.
4. Obserwacje w stacji meteorologicznej.
5. Mała szklarnia.
6. Mapa i kompas.
7. Co z tymi odpadami.
8. Czy wiemy co jemy.
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9. Przyroda bliŜej nas.
10. Warsztaty leśne.
11. Ekologia roślin i zwierząt.
12. Rozpoznawanie głosów ptaków.
Wycieczki do miejsc o duŜej wartości przyrodniczej: Rezerwat przyrody: „Diabelskie
Pustacie”, „Bagno i jezioro Ciemino”; Obszary chronionego krajobrazu: „Dolina Piławy”,
„Dolina Płytnicy” i do wielu innych ciekawych miejsc.
Oferta edukacyjna lipiec – sierpień 2013r. - Wakacje z przyrodą i przygodą
- zajęcia terenowo – laboratoryjne poświęcone badaniom jakości wód powierzchniowych.
- zajęcia terenowe „Drzewa naszych lasów”
- zajęcia warsztatowe „Nasza matka Ziemia sama nie da rady segregujmy więc odpady”
- warsztaty terenowe „Drugie Ŝycie drzewa”
- wycieczka rowerowa wokół J. Pile
- wycieczka rowerowa do rezerwatu przyrody „Diabelskie Pustacie”
- zajęcia warsztatowe „Przyroda bliŜej nas”
- zajęcia warsztatowe „Nasze małe arboretum”
„Odkrywamy czystą Polskę” pod takim hasłem rusza tegoroczna juŜ 20-ta akcja
„Sprzątanie Świata”.
Jak co roku w akcję „Sprzątanie Świata” włączają się dzieci i młodzieŜ wszystkich placówek
oświatowych z terenu naszej gminy. Większość szkół w dniach 19-20.09. planuje porządki
wokół placówek oświatowych, w parkach, na terenie zieleni miejskiej czy wzdłuŜ tras
komunikacyjnych.
Koordynatorem przedsięwzięcia jest Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Bornem Sulinowie
oraz Urząd Miejski w Bornem Sulinowie.
W akcji uczestniczyć będzie ok. 1100 osób. Urząd przekazał do szkół i przedszkoli worki na
śmieci oraz drobne upominki edukacyjne.
INWESTYCJE

1. W ramach zarządzania drogami gminnymi:
• Wydano 3 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 10 decyzji i naliczono opłaty za zajęcie pasów dróg publicznych przez ustawienie w
nich reklam i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami,
• Wydano 3 decyzję na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych
na terenie miasta Borne Sulinowo,
• Wydano 1 decyzję na lokalizację zjazdu na terenie miasta Borne Sulinowo,
• Wydano 7 uzgodnień na lokalizacje zjazdów z gminnych nieruchomości drogowych na
nieruchomości budowlane,
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•

Wydano 8 umów i naliczono opłaty w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń
infrastruktury technicznej na terenie gminy Borne Sulinowo,
• Wydano 17 umowy na lokalizację infrastruktury technicznej i udostępnienie nieruchomość
na cele budowlane w na terenie gminy Borne Sulinowo,
2. Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne (ustawa z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych - art. 4 pkt.8) oraz zawarto Umowy na realizację
zadań:
• Wykonanie opaski wokół budynku robót budowlanych związanych z remontem chodnika
przy budynku socjalnym połoŜonym przy ul. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie,
• Wymianę opraw oświetleniowych w sali lekcyjnej nr 11 oraz w pomieszczeniu świetlicy w
Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie. Roboty wykonano i rozliczono.
• Przebudowa (modernizacja) istniejącego obiektu infrastruktury sportowej na boisko
wielofunkcyjne, dz. nr 49, obr. 07 Borne ,
• SprzedaŜy wraz z dostawą wyposaŜenia sanitariatów publicznych w budynku zaplecza
sanitarno-gospodarczego na terenie Targowiska Miejskiego w Bornem Sulinowie,
• Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowa drogi oznaczonej w ewid. nr 2/10 i
390 obręb Dąbrowica, dojazdowej do gruntów rolnych, zlokalizowanej w m. Śmiadowo, gm.
Borne Sulinowo.
• Zakup drewna konstrukcyjnego na remont więźby dachowej budynku gospodarczego przy
ZOZ w Silnowie,
• Wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym nr 9 połoŜonym przy Al. Niepodległości
4C w miejscowości Borne Sulinowo,
• SprzedaŜy wraz z dostawą materiałów do budowy oświetlenia drogowego w Dąbrowicy.
• SprzedaŜ wraz z dostawą skrzynek pocztowych do budynku socjalno - komunalnego
zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 9B w Bornem Sulinowie,
3. Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową.
• Zakończono prace budowlano – remontowe w klatce B budynku przy ul. Słowackiego 9 w
m. Bornem Sulinowie. Trwają roboty budowlane zewnętrzne.
• Zakończono remont dwóch lokali komunalnych w m. Piława polegający na wykonaniu
łazienek wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnego i elektryczna oraz w jednym
mieszkaniu centralne ogrzewanie.
• Trwają prace związane z poprawą bezpieczeństwa przy drogach, aktualnie usuwane są
zakrzaczenia przy drogach w m. Łączno.
• Trwa budowa oświetlenia w miejscowości Dąbrowica.
• Trwa remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie.
• Zakończono budowę przyłączy wody i kanalizacji do budynku OSP w Bornem Sulinowie.
• Wykonano przyłącza wody i kanalizacji do budynku komunalnego (hangar lotniczy).
• Zakończono modernizację – dostosowanie do aktualnych wymogów instalację wody w
budynku komunalnym Silnowo 13, Silnowo 18 i budynku ZOZ Silnowo.
• Wykonano prace remontowe w pomieszczeniach budynku świetlicy wiejskiej w Silnowie
oraz wykonano nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej i wykonano remont instalacji
centralnego ogrzewania.
• Wykonano remont dachu nad częścią biurową budynku Szkoły Podstawowej w Juchowie.
• Wykonano remont dachu na budynku ZOZ Silnowo.
• Ustawiono słup ogłoszeniowy w miejscowości Jeleń oraz przy ul. Chopina w Bornem
Sulinowie.
• Przygotowanie pasa drogowego przed remontem drogi w miejscowości Ciemino długości
około 1km w zakresie wcięcia zaprzeczeń, podcięcia gałęzi drzew.
• Wykonano remont trzech wpustów ulicznych w Bornem Sulinowie.
• Wykonano remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego.
4. Zakończono budowę targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie. Uzyskano pozwolenie
na uŜytkowanie. Koszt nowego miejsca targowego, które zbudowano w ramach programu
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PROW na lata 2007-2013, działania: „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki
wiejskiej” wyniósł prawie 1,3 mln zł. Dotacja z programu stanowiła 789.500,00 zł.
5. W ramach Dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach PROW 2007 -2013 (działanie 4.1/413 WdraŜanie Lokalnych Strategii
Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”) Gmina Borne Sulinowo zrealizowała zadanie pn.: „Rewitalizacja
przestrzeni publicznej Bornego Sulinowa poprzez zagospodarowanie terenu miejskiej
Biblioteki publicznej”. Ku uciesze młodszych mieszkańców Naszego Miasta korzystając ze
wsparcia finansowego Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach PROW 2007 -2013 w czerwcu bieŜącego roku został oddany plac
wyposaŜony między innymi w urządzenia siłowni zewnętrznej, zestaw zabawowy dla dzieci,
szachownicę plenerową, ławeczki parkowe, stojak na rowery. W ramach zadania
wybudowano równieŜ budynek na pojemniki na odpady stałe, wykonano chodniki, miejsca
postojowe dla samochodów osobowych, a takŜe dokonano licznych nasadzeń zieleni. Koszt
całkowity zadania to 230 tys. złotych przy dofinansowaniu w wysokości 100 tys. złotych.
6. Zakończono budowę strefy sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Juchowie.
Inwestycję dofinansował kwotą 166.117,00 zł Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013 (działanie Odnowa i Rozwój Wsi).
Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 280 tys. zł..
7. Trwa realizacja zadania pn.: „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w
miejscowości Łubowo” przy współudziale dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007 -2013 (działanie „Odnowa i
rozwój wsi”). Zadanie obejmuje gruntowny remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w
Łubowie oraz wyposaŜenie pomieszczeń. Całkowity koszt wyniesie około 620 tys. złotych
przy dofinansowaniu w wysokości około 442 tys. złotych.
8. Rozstrzygnięto przetarg, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i przekazano plac
budowy dla zadania pn.: „Budowa bieŜni rekreacyjnej o nawierzchni syntetycznej dla
potrzeb Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie”
9. Wykonano gruntowny remont 1km drogi gminnej w miejscowości Ciemino.
10. Rozstrzygnięto przetarg, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i przekazano plac
budowy dla zadania pn.: „Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej
Biblioteki Publicznej”. Zadanie obejmuje całkowitą wymianę instalacji elektrycznej I piętra
budynku oraz remont podłóg.
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
W zakresie Ochrony Środowiska
1. Wydano cztery decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, dla których stwierdzono brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych
przedsięwzięć.
2. Wydano jedno postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Wystosowano na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
pismo do jednostek pomocniczych gminy Borne Sulinowo w sprawie zlokalizowania i
udokumentowania miejsc występowania Barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy
Borne Sulinowo.
4. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych
dla strefy zachodniopomorskiej.
5. W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
wystosowano do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą
w Szczecinku zapytanie czy oczyszczalnia ścieków w Bornem Sulinowie spełnia wymogi
Dyrektywy 91/271/EWG z 21 maja 1991r.
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6. Wystosowano pisma dotyczące posiadania psów ras uznawanych za agresywne do ich
posiadaczy oraz do jednostek pomocniczych gminy Borne Sulinowo z prośbą
o przygotowanie informacji czy na terenie sołectw znajdują się wspomniane powyŜej psy
celem aktualizacji wykazu psów ras uznawanych za agresywne.
7. Wydano sześć decyzji przejmujących przez gminę obowiązek zorganizowania opróŜniania
zbiornika bezodpływowego w stosunku do mieszkańca wsi Łubowo.
8. Wydano sześć decyzji nakładających obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej
sieci kanalizacyjnej w stosunku do mieszkańców wsi Krągi.
9. Wydano dwie decyzje umarzające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
nakazującej
przyłączenie
nieruchomości
do
istniejącej
sieci
kanalizacyjnej
w stosunku do mieszkańców wsi Krągi.
10. Zakupiono kosę spalinową dla sołectwa Ciemino.
11. Zakupiono kosę spalinową dla sołectwa Kiełpino.
12. Wystosowano pisma do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w
Szczecinku z prośbą o informację czy nieruchomości z miejscowości: Nobliny, Kiełpino,
Strzeszyn, Silnowo zostały przyłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
13. Wystąpiono do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie z wnioskiem o
wyznaczenie aglomeracji Borne Sulinowo i uchylenie Rozporządzenia Wojewody
Zachodniopomorskiego Nr 57/2006 z dnia 15 marca 2006r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 4
kwietnia 2006r. Nr 45, poz. 796) w sprawie wyznaczenia aglomeracji Borne Sulinowo
zmienionego Rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 3/2007 z dnia 10
stycznia 2007r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31 stycznia 2007r. Nr 5, poz. 88) zmieniające
rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Borne Sulinowo.
14. Prowadzone jest postępowanie na wniosek Fundacji im. Stanisława Karłowskiego z siedziba
w Juchowie w sprawie ustanowienia za pomnik przyrody alei drzew przydroŜnych na trzech
odcinkach dróg, tj.: dwóch drogach będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w
Szczecinku i jednej drogi gminnej.
15. Wydano sześć decyzji umarzających w całości opłatę za usunięcie drzew.
W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa
16. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku 29 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.
17. Wydano dla rolników zaświadczenia o wielkości posiadanego lub nieposiadania
gospodarstwa rolnego oraz uŜytków rolnych w ilości – 33 szt.
18. Wysłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku 12 szt. wniosków o wydanie zezwolenia
na usunięcie drzew/krzewów z działek będących własnością gminy.
19. Przeprowadzono 7 lustracji w terenie odnośnie wycinki drzew/krzewów w wyniku której
sporządzono protokoły oględzin drzew/krzewów niezbędne do wydania decyzji.
20. Podpisano umowę sprzedaŜy/przekazania drewna 6 szt.
21. Wydano 25 decyzji w sprawie usunięcia drzew.
22. Wezwano 8 osób do uzupełnienia braków formalnych występujących we wnioskach
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.
23. Przyjęto do rozpatrzenia 15 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
24. Wydano 3 postanowienia zawieszające postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na
usunięcie drzew z uwagi na występowanie gatunków prawnie chronionych do czasu
rozpatrzenia przez inny organ.
25. Przyjęto do rozpatrzenia 95 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2013 – sierpień.
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26. Wezwano do złoŜenia wyjaśnień 20 osób wnioskujących o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2013sierpień.
27. Wydano 20 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2013- sierpień.
28. Wydano 1 decyzję nie przyznająca zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2013- sierpień.
29. Potwierdzono 4 osobom oświadczenia w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym.
30. Rozpatrzono wniosek o rozstrzygnięcie sporu o wysokość wynagrodzenia za szkodę
łowiecką w związku z czym komisyjnie przeprowadzono lustrację działki połoŜonej
w obrębie Jeziorna w obecności koła Łowieckiego Nr 89 –Boruta.
W zakresie zamówień publicznych
31. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na dowozy uczniów do szkół.
Podpisano umowę z wykonawcą
32. Przeprowadzono postępowanie przetargowego na Budowa bieŜni rekreacyjnej o nawierzchni
syntetycznej dla potrzeb Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie.
Podpisano umowę z wykonawcą.
33. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na zadanie Instalacja lamp
ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo.
Podpisano umowę z wykonawcą.
34. Przygotowano i zakończono postępowanie na realizację zadania Remont połączony z
modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Podpisano umowę z wykonawcą.
35. Przygotowano postępowanie na realizację zadania Przebudowa istniejącego obiektu
infrastruktury sportowej na boisko wielofunkcyjne w Bornem Sulinowie.
W zakresie gospodarki odpadami.
36. Przygotowano zestawienie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bornem
Sulinowie , zawierające informację o nieruchomościach na które zostały złoŜone 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 opróŜnień; czy na nieruchomości odpady są gromadzone w sposób
selektywny).
37. Przygotowano zestawienie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bornem
Sulinowie , zawierające informację o ilościach , rodzajach i miejscach dostarczenia
pojemników na odpady zbierane w sposób selektywny dla jednostek gminnych.
38. Podpisano umowę z Elektrorecykling dotyczącą nieodpłatnego zbierania z terenu Gminy
Borne Sulinowo zuŜytego sprzętu eklektycznego i elektronicznego. Przygotowano dane dla
firmy Elektrorecykling Oddział w Koszalinie w sprawie wyznaczonych miejsc do
gromadzenia ZSEE w związku z jego zbiórką na terenie gminy Borne Sulinowo w dniu
21.09.2013 r.
39. Wykreślono z
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości firmę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Koszalinie.
40. Przygotowano i wysłano odpowiedzi na bieŜącą korespondencję dot. gospodarki odpadami
komunalnymi – 59 szt.
41. Wprowadzono do programu GOMIG - deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości połoŜonych na terenie
Gminy Borne Sulinowo – (w chwili obecnej wprowadzono ok. 1681 szt.)
42. Na bieŜąco wprowadzane są do programu GOMIG korekty deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości
połoŜonych na terenie Gminy Borne Sulinowo.
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43. ZałoŜono teczki dla poszczególnych nieruchomości w związku z opłatą za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (w chwili obecnej załoŜono około 1681 szt.)+ok.130 segregatorów.
44. Przygotowano i rozesłano Informacje o przyjęciu deklaracji do właścicieli nieruchomości –
ok.1681 szt.
45. Na bieŜąco przygotowywane są i rozsyłane Informacje o przyjęciu zmiany deklaracji do
właścicieli nieruchomości.
46. Sporządzono informację o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej za mc czerwiec, lipiec i sierpień 2013 r. i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego.
47. Sprawozdanie Referatu Organizacyjnego
48. Z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym
49. 1. W okresie od lipca do sierpnia br. pracownik udzielający porad prawnych dla
mieszkańców
miasta i gminy Borne Sulinowo udzielił następujące pomocy prawnej: przyjął ogółem 27
osób i udzielił 37 porad.
2. W dniu 1 sierpnia 2013 roku Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 84/2013
z dnia 22 lipca 2013r. przeprowadziła konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora
Zespołu Szkół w Łubowie. W wyniku konkursu komisja wyłoniła na to stanowisko Panią
Stanisławę Płaszczyńską obecnego dyrektora szkoły.
3. W dniu 1 sierpnia 2013 roku Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 81/2013
z dnia 16 lipca 2013r. przeprowadziła konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora
Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie. W wyniku konkursu komisja nie wyłoniła kandydata
na stanowisko dyrektora szkoły.
4. Przygotowano wniosek do Kuratorium Oświaty na dofinansowanie pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników . Okres dofinansowania obejmuje okres od
czerwca do sierpnia br.
5. Udzielono odpowiedzi i wyjaśnień na 7 inicjatyw i petycji, które wpłynęły od
mieszkańców
gminy.
6. Udzielono wyjaśnień i informacji do organizacji i instytucji w 8 sprawach, które
dotyczyły
mieszkańców gminy.
7. W dniu 22 sierpnia przygotowano i przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie informację nt. działań prowadzonych przez słuŜbę zdrowia
na terenie gminy oraz realizacji programów zdrowotnych w roku 2013.
8. Sporządzono i przesłano do GUS i wysłano elektronicznie sprawozdanie Z-03 o
zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres od początku roku do 30.06.br. oraz sprawozdanie
Z-05 – badanie popytu na pracę II kwartale br.
9. Podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 4 umowy na organizację robót
publicznych , w ramach których zatrudniono 5 osób oraz podpisano 2 aneksy na
przedłuŜenie umów dla 2 bezrobotnych. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy skierował
w miesiącu lipcu i sierpniu do wykonywania prac społecznie uŜytecznych po 30 osób
z Tereniu Gminy Borne Sulinowo.
Osoby te zostały skierowane do wykonywania prac porządkowych na terenie Sołectw, do
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz do Centrum
Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.
10.Przyjęto opłatę skarbową na kwotę 370,00zł.
11.Zarejestrowano 5837 pism, które wpłynęły do Urzędu.
12.Wysłano 430 przesyłek poleconych, 569 listy zwykłe oraz 6944 przesyłek zpo
i 71 sztuk plakatów i obwieszczeń.
13.Na tablicach Urzędu i w miejscach wyznaczonych wywieszono plakaty okolicznościowe
oraz ogłoszenia i zawiadomienia.
14.Odnowiono certyfikatu słuŜące do obsługi Elektronicznej Platformy Wyborczej.
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15.Wykonano prace wdroŜeniowe związane z systemem obsługi Gospodarki Śmieciowej
"GOMIG".
16.Dokonano naprawy komputerów w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleń.
17.Dokonano instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego w CIT.
18. Zakupiono i wdroŜono system rejestracji rozmów telefonicznych CIT.
19.Naprawa elementów sieci komputerowej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Juchowo.
20.Dokonano zmiany operatora usług Hostingowych (strony internetowe, poczta
elektroniczna).
21. Wysłano wnioski o publikacje zbiorów danych osobowych do GIODO.
22. Utworzono wnioski do Starostwa Powiatowego o dostępy do systemu WebEwid.
REFERAT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI
1. Dokonano zestawienia ilościowego 6 i 5 latków zapisanych do klas I szkół podstawowych na
wniosek KO,
2. Przygotowano umowy indywidualne „Porozumienia” na nowy rok szkolny w sprawie
indywidualnego dowozu uczniów do szkół przez prawnych opiekunów dziecka,
3. Dokonano uaktualnienia niezbędnej dokumentacji i wykazu dzieci niepełnosprawnych w celu
zorganizowania dowozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Świątkach i do
przedszkola integracyjnego w Szczecinku,
4. W dniu 29 sierpnia odbyło się spotkanie Burmistrza z dyrektorami szkół prowadzonych przez
Gminę. Omówiono wszystkie kwestie związane z realizacją zadań oświatowych, dowozem
uczniów do szkół i wprowadzanymi zmianami wynikającymi z nowych przepisów realizacji
prawa oświatowego.
5.W związku ze złoŜonymi wnioskami o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w miesiącu lipcu 2013 r. dokonano analizy
formalnej dokumentacji złoŜonej przez nauczycieli, powołano Zarządzeniem Burmistrza cztery
komisje egzaminacyjne, przygotowano umowy zlecenia i opracowano stosowną dokumentację.
6.W dniu 07 sierpnia odbyły się posiedzenia egzaminacyjne czterech Komisji Egzaminacyjnych,
które z ramienia urzędu prowadził Sekretarz Gminy. We wszystkich przypadkach komisje
wystawiły zdającym wysokie noty. Wszyscy zdający uzyskali stopień nauczyciela
mianowanego.
REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY
1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów
a) realizacja projektów
PROW 2007-13, działanie LEADER - Małe projekty „Zwiększenie atrakcyjności
turystycznej gminy poprzez zmodernizowanie punktu informacji turystycznej w Bornem
Sulinowie”
ZłoŜono wniosek o płatność. W wyniku wezwania Urzędu Marszałkowskiego WZ dokonano
niezbędnych uzupełnień do WoP.
PROW 2007-13, działanie LEADER - Małe projekty „Promocja cennego dziedzictwa
historycznego i kulturowego poprzez wydanie albumu okolicznościowego”
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ZłoŜono wniosek o płatność. W wyniku wezwania Urzędu Marszałkowskiego WZ dokonano
niezbędnych uzupełnień do WoP.
PROW 2007-13, działanie LEADER - Małe projekty „Promocja walorów przyrodniczych,
historycznych i kulturowych Gminy Borne Sulinowo poprzez wydanie materiałów
promocyjnych”
Realizacja projektu została zakończona. Wykonawcy dostarczyli zamówione materiały
promocyjne. Dn. 25 sierpnia złoŜono wniosek o płatność.
PO Ryby (oś IV – realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów ZaleŜnych od
Rybactwa „Partnerstwa Drawy”), działanie „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zaleŜnych od rybactwa”, projekt „Rewitalizacja Bornego Sulinowa
poprzez budowę kortu tenisowego”
Podpisano aneks zwiększający zakres rzeczowy projektu o budowę bieŜni lekkoatletycznej przy
Zespole Szkół w Bornem Sulinowie. W wyniku tego moŜliwe będzie wykorzystanie całej kwoty
dotacji, jaka została przyznana na budowę kortu tenisowego. Wyłoniony został wykonawca
bieŜni i trwają przygotowania do rozpoczęcia prac. Realizacja inwestycji zakończy się
w październiku br.
PROW 2007-13 Odnowa Wsi „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w
Łubowie”
Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę wyposaŜenia. Przygotowano i przesłano do Urzędu
Marszałkowskiego WZ dokumentację z przeprowadzonych postępowań przetargowych.
W wyniku realizacji inwestycji wystąpiła konieczność wykonania prac dodatkowych.
Przygotowano pisma w przedmiotowej sprawie. Trwają konsultacje z Urzędem Marszałkowskim
WZ, których celem jest uznanie kosztu robót dodatkowych za koszt kwalifikowalny.
PROW 2007-13 Odnowa Wsi „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo
poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych”
Zakończono prace przy budowie strefy sportowo-rekreacyjnej w Juchowie. Strefa została oddana
do uŜytku. Dn. 25 lipca przygotowano i złoŜono w Urzędzie Marszałkowskim WZ wniosek o
płatność. Przygotowano i przesłano wyjaśnienia do WoP.
Projekt partnerski Grundtviga „Creating a Fundament for Teaching the History of Cold
War”
Opracowano i przesłano dn. 28 czerwca do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie
Raport postępów projektu. Pismem FRSE z dn. 6 sierpnia sprawozdanie gminy Borne Sulinowo
zostało zaakceptowane.
Na podstawie nadesłanych przez partnerów projektu materiałów, przygotowano projekty
plakatów do objazdowej wystawy „Faces of Cold War” dla: Polski, Norwegii i Danii.
W dniach 4-8.09.2013r. pracownicy referatu PW, kierownik BKO, nauczyciel ZS w Bornem
Sulinowie oraz licencjonowany przewodnik turystyczny uczestniczyli w międzynarodowych
warsztatach w Schlagsdorf w Niemczech. Oprócz zajęć warsztatowych dot. metod i sposobów
nauczania o zimnej wojnie oraz opracowania wspólnej wystawy objazdowej, uczestnicy mieli
takŜe moŜliwość poznania historii regionu, zwiedzenia lokalnych muzeów poświęconych historii
zimnej wojny oraz zobaczenia zlokalizowanych na tym terenie obiektów i pozostałości
związanych z dawną granicą pomiędzy Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.
YOUNGSTER PLUS
Opracowano i dn. 20 czerwca przesłano do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w
Warszawie sprawozdanie z realizacji w gminie Borne Sulinowo w roku szkolnym 2012/13
programu YOUNGSTER PLUS.
Dn. 9 września wystąpiono do 3 szkół gimnazjalnych z terenu gminy z prośbą o dane niezbędne
do uczestnictwa w programie w roku szkolnym 2013/2014.
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b) złoŜone wnioski o dofinansowanie
PROW 2007-13 , działanie LEADER - Małe projekty „Rozpowszechnianie lokalnej
twórczości poprzez wydanie tomików literackich….”
Przygotowano wniosek o dofinansowanie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem
Sulinowie. Wartość projektu wynosi 11.140,98 zł. Projekt nie uzyskał dofinansowania.
PROW 2007-13 , działanie LEADER – Odnowa i Rozwój Wsi „Rewitalizacja Bornego
Sulinowa poprzez przebudowę i modernizację boiska wielofunkcyjnego”
Przygotowano wniosek o dofinansowanie na kwotę 120 tys. zł. Obecnie wniosek poddawany jest
ocenie formalnej w Urzędzie Marszałkowskim WZ.
PROW 2007-13 Małe projekty „Organizacja imprezy z okazji XX-lecia Bornego Sulinowa
”
W wyniku wezwania do złoŜenia wyjaśnień i poprawek do wniosku, we współpracy z Centrum
Kultury i Rekreacji przygotowano i przesłano odpowiedź do Urzędu Marszałkowskiego WZ.
PO Ryby (oś IV – realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów ZaleŜnych od
Rybactwa „Partnerstwa Drawy”), działanie „Ochrona środowiska lub dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zaleŜnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności
lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski Ŝywiołowej”, projekt „Zabezpieczenie obszarów cennych
przyrodniczo w tym obszarów Natura 2000, rezerwatów, Drawskiego Parku
Krajobrazowego, poprzez zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z
wyposaŜeniem”
Opracowano i dn. 23 lipca złoŜono wniosek o dofinansowanie zakupu średniego pojazdu
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej Miasta Bornego Sulinowa. Wniosek
został rekomendowany do dofinansowania i znalazł się na I miejscu listy rankingowej. Wartość
ofertowa pojazdu wraz z wyposaŜeniem kształtuje się na poziomie ok. 650 tys. zł. Wartość
pozyskanego dofinansowania z „PO RYBY” wyniesie 300.000,00 zł.
Konkurs edukacyjny „O mobilne miasteczko”
Dn. 28 czerwca przesłano do Biura Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego w Szczecinie komplet dokumentów do konkursu.
2. Promocja
Współpraca z mediami
Przygotowano i autoryzowano informacje do lipcowej, sierpniowej i wrześniowej wkładki Głosu
Koszalińskiego „Regiony”.
Strona internetowa
Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek
podległych oraz innych instytucji i stowarzyszeń, aktualizowano urzędową stronę internetową
www.bornesulinowo.pl.
Materiały graficzne
 opracowanie i druk dyplomów dla uczniów, którzy uzyskali stypendia naukowe i
sportowe,
 opracowanie wzoru dowodu wpłaty za wywóz śmieci,
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 opracowanie i druk plakatów na: zebranie organizacyjne Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Bornem Sulinowie, festyn w Piławie, otwarcie siłowni zewnętrznej i festyn w
Silnowie,
 opracowanie i druk identyfikatorów MEDIA i ZESPÓŁ oraz projektu graficznego
zaproszeń na X Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych; przygotowanie i przesłanie
do prasy plakatów reklamujących imprezę.
Gminny konkurs na najładniejszy pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne, najbardziej
zadbaną posesję, najciekawiej ukwiecony i zagospodarowany balkon oraz indywidualny
ogród przyblokowy na terenie gminy Borne Sulinowo
Dn. 1 sierpnia przeprowadzono II komisyjną wizytację posesji zgłoszonych do konkursu
kwiatowego. W wyniku 2 odbytych wizytacji komisja wyłoniła zwycięzców w kategoriach:
najbardziej zadbana posesja na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo, najbardziej zadbana
posesja – Wspólnoty Mieszkaniowe oraz najbardziej ukwiecony i zagospodarowany ogród
przyblokowy. W kategoriach: na najładniejszy pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne oraz
najciekawiej zagospodarowany i ukwiecony balkon nie wpłynęły Ŝadne zgłoszenia. Pomiędzy
zwycięzców, podczas DoŜynek Gminnych 2013 w Jeleniu, rozdysponowano nagrody w łącznej
kwocie 3.300 zł.
3. Zagospodarowanie terenu gminy
Regionalne Centrum Turystyki Militarnej „Historia Wśród Przyrody”
Trwają prace nad pomysłem stworzenia centrum turystyki militarnej na bazie umocnień Wału
Pomorskiego. Wspólnie z architektem opracowano wstępną koncepcję inwestycyjną. Dokonano
równieŜ wyceny działek, które mają zostać przejęte przez gminę Borne Sulinowo od ANR.
Zgodnie z pismem ANR, koncepcja i wycena nieruchomości stanowią ostatnie formalne wymogi
niezbędne do przeniesienia własności.
4. Organizacje pozarządowe
Sporządzono i podpisano 3 umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań
publicznych w formie małego grantu:
1. Lokalną Organizacją Turystyczną realizującą zadanie pn. III Regionalny Przegląd
Zespołów Śpiewaczych i Kapel „Wiosenny Piknik Folk”,
2. BCIS „ Universum” realizującym zadanie pn. IX Ogólnopolski Plener Artystyczny
”Znasz
li tę Gminę”,
3. Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie - Kołem Terenowym PZW
Borne Sulinowo realizującym zadanie pn. „Towarzyskie Zawody Wędkarskie Borne
Sulinowo – Jastrowie im. H. Jackowskiego”.
Przyjęto i rozliczono 6 sprawozdań złoŜonych przez organizacje pozarządowe z realizacji zadań
publicznych w formie małego grantu oraz w formie wsparcia w ramach otwartego konkursu ofert
na realizację zadań własnych gminy Borne Sulinowo w 2013 roku. Sprawozdania złoŜono w
terminie oraz zgodnie z załoŜeniami przedstawionymi w ofertach.
Sporządzono 4 aneksy do umów podpisanych pomiędzy Gminą Borne Sulinowo, a
organizacjami pozarządowymi, które otrzymały środki finansowe na realizację zadań
publicznych.
Udzielano pomocy organizacjom pozarządowym przy konstruowaniu wniosków dotyczących
aneksów do umów oraz sprawozdań dotyczących realizacji zadań publicznych.
5. Imprezy
Wydano pozwolenia na organizację imprez masowych i artystyczno-rozrywkowych:
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 CKiR – decyzja na organizację w terminie 15-18.08.2013r. imprezy masowej pn. X
Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych „Gąsienice i Podkowy” Borne Sulinowo
2013,
 Rada Sołecka w Łubowie – zezwolenie na organizację w terminie 10-11.08.2013r.
Letniego Festynu Rekreacyjno-Sportowego w Łubowie,
 Anna Lipiecka - zezwolenie na organizację w terminie 11.08.2013r. Pikniku Rodzinnego
– imprezy integracyjnej w Śmiadowie,
 Rada Sołecka w Rakowie – zezwolenie na organizację w terminie 14-15.08.2013r.
Letniego Festynu Rekreacyjno-Sportowego w Rakowie,
 CKiR - zezwolenie na organizację w terminie 31.08-01.09.2013r. DoŜynek Gminnych
2013 w Jeleniu.
Odznaczenie Prezydenta RP
Na zlecenie Biura Wicewojewody Zachodniopomorskiego, dn. 1 sierpnia, zorganizowano
uroczystość odznaczenia mieszkańca gminy Borne Sulinowo, Marka Szwarc, KrzyŜem z
Mieczami Orderu KrzyŜa Niepodległości przyznanym przez Prezydenta RP, Bronisława
Komorowskiego. Na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa uroczystość odbyła się w
wojskowej asyście honorowej ze stanu osobowego 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego ze Złocieńca.
X Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych „Gąsienice i Podkowy” 2013
Dn. 19 czerwca wystąpiono do Dowództwa Wojsk Lądowych z wnioskiem o skierowanie na
otwarcie zlotu Orkiestry Garnizonowej ze Szczecina. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.
Opracowano listę gości honorowych. Wysłano 41 zaproszeń. Potwierdzono przybycie gości.
Wykonano dokumentację fotograficzną i zamieszczono informację z przebiegu imprezy na
stronie www.bornesulinowo.pl.
Opracowano i dn. 10 września przesłano do MON sprawozdanie z realizacji imprezy objętej
patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej.
DoŜynki Gminne 2013 w Jeleniu
Rozdysponowano kwotę 2.000 zł jako nagrody dla zwycięzców konkursu na „Najładniejszy
wieniec doŜynkowy”.
Wykonano dokumentację fotograficzną i zamieszczono informację z przebiegu imprezy na
stronie www.bornesulinowo.pl.
Piknik Wiejski
Koordynowano udział gminy Borne Sulinowo w Pikniku Wiejskim, który odbył się 15 września
w Szczecinku – Świątkach.
6. Oświata
Stypendia motywacyjne
Na wniosek dyrektorów szkół, uczniom z terenu gminy Borne Sulinowo przekazano w II
semestrze roku szkolnego 2012/2013 stypendia motywacyjne w wysokości 13.144,00 zł. Łączna
wartość stypendiów sportowych i naukowych wyniosła 18.444, 00 zł. Stypendium motywacyjne
i sportowe otrzymało 87 uczniów.
Wyprawka szkolna
Na podstawie danych otrzymanych od dyrektorów szkół z terenu gminy Borne Sulinowo,
sporządzono zestawienie uczniów, którzy otrzymają dofinansowanie w ramach programu
„Wyprawka szkolna 2014”. W roku szkolnym 2013/2014 z dofinansowania do podręczników
skorzysta 120 uczniów. Z realizacji programu sporządzono dla Kuratorium w Szczecinie
sprawozdanie.
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Stypendia szkolne
Na podstawie przedstawionych przez wnioskodawców rachunków i faktur, rozliczono stypendia
szkolne przyznane uczniom decyzjami Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 23 listopada 2012r.
Spośród 98 wnioskodawców dwoje nie rozliczyło się z przyznanego stypendium szkolnego.
Wystosowano wezwania i upomnienia, a w wyniku braku odpowiedzi na powyŜsze sporządzono
decyzje cofające stypendia wraz z wezwaniem do zwrotu otrzymanych kwot.
Wystawiono 1 tytuł egzekucyjny dla osoby, która nie rozliczyła się z I transzy stypendium w
roku szkolnym 2012/2013.
Przygotowano projekt uchwały dotyczącej uaktualnienia i weryfikacji Regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borne
Sulinowo.
Do dn. 16 września weryfikowano składane przez wnioskodawców wnioski o przyznanie
pomocy edukacyjnej w formie stypendium szkolnego uczniom zamieszkującym gminę Borne
Sulinowo.
REFERAT REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
W zakresie:
spraw obronnych:
- nie realizowano
a) obrony cywilnej:
- nie realizowano
b) zarządzania kryzysowego:
- zakończono realizację przedsięwzięć „Bezpieczne Wakacje 2013”;
- w okresie od czerwca do sierpnia br;
- w ramach akcji przeprowadzono pogadanki, spotkania z organizatorami wypoczynku,
kierownikami placówek wypoczynkowych, i z dziećmi i młodzieŜą szkolną (Policja,
StraŜ Miejska);
- zintensyfikowano patrole wspólne Policji i StraŜy Miejskiej, w ramach których
dokonywano sprawdzenia miejsc zagroŜonych, oraz miejsc zorganizowanego
wypoczynku;
- w okresie wakacji nie było powaŜnych naruszeń prawa, które miałyby powaŜne
następstwa (wg Policji ujawniono: 2 przypadki braku właściwej opieki nad dziećmi i
młodzieŜą ze strony opiekunów; 3 przypadki czynów karalnych popełnionych przez
nieletnich; 1 przypadek nieletniego pod wpływem alkoholu);
- podczas kontroli Policja ujawniła 12 tzw. „dzikich” miejsc wypoczynku;
Wnioski:
- placówki szkolne i oświatowe dobrze spełniły swoją rolę w zakresie edukacji dzieci i
młodzieŜy i taki trend przed wzmoŜonymi okresami wypoczynku powinny utrzymać;
- naleŜy ocenić, Ŝe okres wakacji w tym podczas imprez masowych przebiegał spokojnie
i nie miały miejsca powaŜne naruszenia porządku publicznego oraz mieszkańców;
- w następnym roku naleŜy zwrócić uwagę na zabezpieczenie dzikich miejsc
odpoczynku.
c) zabezpieczenia ppoŜ.
1) zagroŜenie poŜarowe utrzymywało się na wysokim poziomie z uwagi na warunki
pogodowe;
2) nie było przypadków powaŜnych poŜarów na terenie gminy, najczęściej straŜe poŜarne
wyjeŜdŜały do wypadków drogowych;
d) Inne sprawy
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1) OSP Borne Sulinowo z uwagi na braki kadrowe nie uczestniczyła w akcjach
ratowniczych. OSP nie posiada kierowcy z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów
specjalnych.
2) OSP Łubowo realizuje zadania w ramach Systemu Ratowniczo-Gaśniczego PSP
Szczecinek. Posiada 3 kierowców uprawnionych do prowadzenia pojazdów
uprzywilejowanych.
3) OSP Juchowo aktualnie realizuje zadania ratownicze. (w okresie od czerwca do
sierpnia z uwagi na remont pojazdu nie uczestniczyła w wyjazdach. Posiada 1
kierowcę do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.
4) OSP Miasta Borne Sulinowo – uczestniczyła w zabezpieczeniu imprez masowych.
Nie posiada sprzętu bojowego.

REFERATU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
1. W miesiącu lipcu, sierpniu i wrześniu 2013 r. przesłano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie i
rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym tj. za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień
2013 r.
2. W miesiącu lipcu 2013 r. przesłano do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Oddziału Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie wniosek o przekazanie
kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za
półrocze 2013 roku.
3. W miesiącu wrześniu przesłano do podatników upomnienia dot. zaległości podatkowych tj.
III raty podatku za 2013 r. oraz II raty zaległości w podatku od środków transportowych za
2013 r.

27

