Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Gminy Borne Sulinowo
w okresie międzysesyjnym
Ostatnia sesja, na której przedstawiana była informacja z działalności Burmistrza Gminy
Borne Sulinowo odbyła się w dniu 28 kwietnia 2008 roku.
SPOTKANIA

1. W dniu 29 kwietnia br. – spotkanie z Radą Sołecką z Radacza oraz przedstawicielami
mieszkańców tej miejscowości w sprawie wywozu nieczystości płynnych.
2. W dniu 30 kwietnia br. Zastępca Burmistrza spotkał się z Komisją Urbanistyczną .
3. W dniu 30 kwietnia br. - spotkanie z Panem Zdzisławem Miechowieckim.
4. W dniu 5 maja br. Zastępca Burmistrza spotkał się z Panem Edwardem Taracha.
5. W dniu 6 maja br. - spotkanie z Panią Anną Wygachiewicz – Animatorem Pracy.
6. W dniu 6 maja br. - spotkanie z Panem Witkowskim ze Szkółki w Grabiążu.
7. W dniu 8 maja br. - zebranie wiejskie w Radaczu.
8. W dniu 9 maja br. - spotkanie z Panem Krawcewiczem w sprawie inwentaryzacji i
oznakowania szlaków turystycznych.
9. W dniu 9 maja br. Sekretarz Gminy spotkała się z Zastępcą Komendanta Powiatowego
Policji w Szczecinku w sprawie Zlotu Pojazdów Militarnych.
10. W dniu 12 maja br. Zastępca Burmistrza spotkał się z Sołtysem Sołectwa Silnowo oraz
przedstawicielami miejscowości Dąbrowica .
11. W dniu 13 maja br. - zebranie wiejskie w Krągach.
12. W dniu 13 maja br. - spotkanie z Sołtysem Sołectwa Ciemino Panią Barbarą Harasimiuk.
13. W dniu 14 maja br. - spotkanie z Panem Kowalewskim z Centrum Rehabilitacji Osób
Chorych na Stwardnienie Rozsiane.

14. W dniu 15 maja br. - posiedzenie Rady Społecznej przy ZOZ w Bornem Sulinowie. W
dniu 19 maja br. - spotkanie z Wójtem Gminy Mysłakowice.
15. W dniu 21 kwietnia br. - spotkanie z Przewodniczącymi jednostek pomocniczych
gminy.
16. W dniu 26 maja br. - odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.
17. W dniu 26 maja br. - spotkanie z przedstawicielami Firmy „Hogart” z Warszawy.
18. W dniu 26 maja br. – udział w spotkaniu dotyczącym inwestycji w drogownictwie
w 2008 roku i latach następnych w Starostwie Powiatowym w Szczecinku.
19. W dniu 28 maja br. - spotkanie z Prezesem Firmy Matkowski S.A.

GOSPODARKA KOMUNALNA
15. Podano do publicznej wiadomości poprzez: ogłoszenie w prasie lokalnej, w BIP-e oraz
w sposób zwyczajowo przyjęty informację o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży
położonych w:
•

Bornem Sulinowie, obrębie 06, oznaczonych w ewidencji gruntów działkami Nr 87/86,
87/99, 87/105,

•

Liszkowie, obrębie Liszkowo, w budynku nr 41, posadowionym na działce oznaczonej
w ewidencji gruntów działką Nr 1/2,

•

Starowice, obrębie Starowice, działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 39/1,

•

Silnowie, obrębie Silnowo, działek oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 54/15, 44/41,
44/42, 44/20, 44/25, 44/26,

•

Łubowie, obrębie Łubowo, działek oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 576/11 576/12,
576/13, 576/14, 576/16, 576/17, 576/18, 576/19 i 576/20,

•

Bornem Sulinowie, obrębie 07, lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku nr 46E, posadowionym
na działce oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 66/2,

16. Podano do publicznej wiadomości poprzez: ogłoszenie w prasie lokalnej, w BIP-e oraz w
sposób zwyczajowo przyjęty informację o terminach przetargów na zbycie nieruchomości w:
•

Bornem Sulinowie, obrębie 05, działek oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 7/173, 7/183,
7/184, 7/205, 7/206, 7/375, 7/272, 7/376,

•

Bornem Sulinowie, obrębie 06, działek oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 87/114, 89/181,

•

Bornem Sulinowie, obrębie 07, działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 55/16,

•

Łubowie, obrębie Łubowo, działki oznaczone w ewidencji gruntów Nr 325/3, 576/7,

•

Dąbiu, obrębie Juchowo, lokalu użytkowego nr 2, posadowionego na działce oznaczonej
w ewidencji gruntów Nr 4/14.

17. Podpisano akty notarialne zbycia nieruchomości:
•

zabudowanych,położonych w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, oznaczonych w rejestrze
gruntów działkami Nr 54/9, Nr 54/10, 54/11, 54/12, 54/14 o pow. 0,8377 ha,

•

niezabudowanej,położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07, oznaczonej w rejestrze
gruntów działką Nr 14/1 o pow. 0,0013 ha,

•

lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w miejscowości Kucharowo 18, obręb Kucharowo, na
działce oznaczonej w rejestrze gruntów Nr 113/1 o pow. 0,1235 ha,

•

lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w miejscowości Kucharowo 17, obręb Kucharowo, na
działce oznaczonej w rejestrze gruntów Nr 120/1 o pow. 0,1356 ha,

18. Podpisano protokoły uzgodnień do zawarcia aktu notarialnego zbycia nieruchomości:
•

lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w miejscowości Kragi, obręb Krągi 67, na działce
oznaczonej w rejestrze gruntów Nr 302 o pow.

0,5274 ha,

za cenę 4.323,75 zł (po

zastosowaniu 85% bonifikaty),
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•

lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05, przy
Al. Niepodległości 3A, na działce oznaczonej w rejestrze gruntów Nr 4/6 o pow. 0,2425 ha,
za cenę 33.452,30 zł (po zastosowaniu 30% bonifikaty),

•

niezabudowanej, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05, przy Orła Białego,
na działce oznaczonej w rejestrze gruntów Nr 7/379 o pow. 0,0056 ha, za cenę 4.392,00 zł,

•

niezabudowanej, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05, przy Orła Białego,
na działce oznaczonej w rejestrze gruntów Nr 7/377 o pow. 0,0099 ha, za cenę 7.686,00 zł,

•

niezabudowanej, położonej w miejscowości Przybysław, obręb Przybysław, gmina Świdwin,
na działce oznaczonej w rejestrze gruntów Nr 97 o pow. 1,1400 ha, za cenę 28.280,00 zł,

•

niezabudowanej, położonej w miejscowości Przybysław, obręb Przybysław, gmina Świdwin,
na działce oznaczonej w rejestrze gruntów Nr 96 o pow. 1,0047 ha, za cenę 20.200,00 zł,

19. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa
własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U
z 2007r. Nr 191, poz. 1365) przesłano do Urzędu Wojewódzkiego miesięczne sprawozdanie
o realizacji art. 1 w. cytowanej ustawy.
20. Zawarto umowy na dzierżawę (najem), następujących nieruchomości stanowiących własność
Gminy Borne Sulinowo:
•

Część działki o pow. 70 m2 oznaczonej w ew. gruntów nr 7/365, położonej przy ul.Towarowej
w Bornem Sulinowie, obręb Borne 05, z przeznaczeniem na cele magazynowo- garażowe.
Stawka czynszu miesięcznie 1,50 zł. za 1m2 powierzchni użytkowej + 22% VAT (miesięcznie)
+ podatek od nieruchomości. Okres dzierżawy 3 lata.

•

Część działki o pow. 20 m2 oznaczonej w ew. gruntów nr 1/180, położonej przy ul. Lipowej
w Bornem Sulinowie, obręb Borne 07, z przeznaczeniem na cele magazynowo -garażowe.
Stawka czynszu miesięcznie wynosi 1,70 zł. za 1m2 powierzchni użytkowej + 22% VAT
(miesięcznie) + podatek od nieruchomości. Okres dzierżawy 3 lata.

•

Część działki o pow. 1000 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów nr 180/9 położonej w m-ci
Piława, obręb Piława, z przeznaczeniem na pole biwakowe. Stawka czynszu rocznego wynosi
1,60 zł. za 1m2 powierzchni użytkowej + 22%VAT (miesięcznie) + podatek od nieruchomości.
Okres dzierżawy rok.

•

Zawarto 46 umów dzierżaw na działki położone w m-ci Krągi, oznaczone w ew. gruntów
nr 147 i 148 o łącznej pow. 7,8093 ha, na których wydzielono ogródki działkowe o pow. od
100 m2 do 500 m2, oznaczone na planie ogródków działkowych nr: 4, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 19,
20, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 47, 51, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 73, 74, 77, 85, 86, 90 95, 96, 104,105. Okres dzierżawy 10 lat.

•

Lokal użytkowy o pow. 101,70 m2, położony w budynku byłej szkoły podstawowej
w miejscowości Kiełpino, oznaczony w ewidencji gruntów numerem 1/2, obręb Kiełpino,
z przeznaczeniem jako lokal użytkowy. Stawka czynszu miesięcznie wynosi 1,00 zł. za 1m2
lokalu + 22% VAT (miesięcznie) + podatek od nieruchomości. Okres dzierżawy rok.

21. Wystawiono ofertę nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu:
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•

Lokal magazynowo – garażowy o pow. 32 m2, położony przy ul. Lipowej w miejscowości
Borne Sulinowo, oznaczony w ewidencji gruntów numerem 1/180, obręb 07. Minimalna
stawka czynszu 1,50 zł. za 1m2 powierzchni użytkowej + 22% VAT (miesięcznie)
+ podatek od nieruchomości. Czynsz miesięczny. Okres dzierżawy 3 lata.

•

Działkę o powierzchni 0,3600 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 421
w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo z przeznaczeniem jako grunt rolny. Minimalna
stawka czynszu dzierżawnego: średnia krajowa cena skupu 0,50q pszenicy ogłoszona przez
Prezesa Urzędu Statystycznego. Czynsz roczny. Okres dzierżawy: 2 lata.

22. Rozwiązano umowę dzierżawy:
•

na dzierżawę ogródków działkowych, położonych w miejscowości Krągi, obręb Kragi,
oznaczonych nr 24, 26 i 48.
23. Przeprowadzono kontrolę stanu technicznego obiektu:

•

położonego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 35/2, przy Al. Niepodległości
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06 (była wartownia) w związku z licznymi
zaciekami na suficie i ścianach,.

•

położonego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 55/142, przy ul. Bol.Chrobrego
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07 w związku z naprawą poszycia dachowego.

24. Przejęto od dzierżawcy część budynku magazynowo-garażowego o pow. 100 m2, położonego
na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 55/16 przy ul. Bolesława Chrobrego w Bornem
Sulinowie, obręb Borne 07.
25. Wydano zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego tj.:
•

dla nieruchomości położonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi, na działce oznaczonej
w ewidencji gruntów Nr 367, nadano numer porządkowy 124,

•

dla nieruchomości położonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi, na działce oznaczonej
w ewidencji gruntów Nr 385, nadano numer porządkowy 119,

•

dla

nieruchomości

położonej

w

miejscowości

Borne

Sulinowo,

obręb

06

przy

ul. A. Mickiewicza, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 45/1, nadano numer
porządkowy 3,
•

dla nieruchomości położonej w miejscowości Śmiadowo, obręb Śmiadowo, na działce
oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 9/2, nadano numer porządkowy 1B,

•

dla nieruchomości położonej w miejscowości Ciemino, obręb Ciemino, na działce oznaczonej
w ewidencji gruntów Nr 27/1, nadano numer porządkowy 4,

•

dla nieruchomości położonej w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, na działce oznaczonej
w ewidencji gruntów Nr 27/1, nadano Nr porządkowy 4.

26. W związku z wprowadzeniem nowej wersji Systemu BIP wprowadzono treści dotyczące
zadań wykonywanych przez Referat Nieruchomości i Rolnictwa.
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PODATKI I OPŁATY LOKALNE
27. W miesiącu maju 2008r. przedłożono wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków
udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł w 2007 r. oraz wykaz osób
fizycznych i prawnych którym udzielono pomocy publicznej.
28. W miesiącu maju 2008 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie w danym okresie
sprawozdawczym tj. za miesiąc kwiecień 2008 r.
FINANSE
29. W dniu 28 kwietnia 2008 roku przesłano do Ministerstwa Finansów Departament
Finansowanie Regionów i Rolnictwa Rb-WS sprawozdanie o wydatkach strukturalnych
poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych w roku 2007.
30. Zarządzeniem Nr 28/2008 Burmistrza Gminy Borne Sulinowo z dnia 30 kwietnia 2008 roku
określono ewidencję i sposób sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie
wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta i Gminy
Borne Sulinowo oraz jednostki organizacyjne Gminy Borne Sulinowo. Zarządzenie
przekazano podległym jednostkom do wiadomości i stosowania w dniu 6 maja 2008 roku.
31. Zarządzeniem Nr 29/2008 Burmistrza Gminy Borne Sulinowo z dnia 30 kwietnia 2008 roku
wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2008 rok na podstawie pisma
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.MWP-3011-2/33/2008
z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę
130.747,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (I
transza). Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) między rozdziałami i paragrafami
w łącznej wysokości 100.136,51 zł.
32. Zarządzeniem Nr 30/2008 Burmistrza Gminy Borne Sulinowo z dnia 30 kwietnia 2008
roku podano do publicznej wiadomości (Biuletyn Informacji Publicznej) kwartalną
informacją z wykonania budżetu Miasta i Gminy Borne Sulinowo za I kwartał 2008 roku.
33. W dniach 28-29.04.2008r. została przeprowadzona kontrola problemowa w Miejsko
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Przedmiotem kontroli była:
- sprawozdawczość budżetowa – rzetelność sporządzania sprawozdań,
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- terminowość regulowania zobowiązań: odprowadzanie podatku do osób fizycznych,
odprowadzanie składek ZUS, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok,
- wydatki bieżące: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- uregulowania wewnętrzne i zasada polityki rachunkowości.
Kontrola została przeprowadzona przez Kierownika Referatu Finansów i Budżetu.
Wniosków pokontrolnych brak.
34. W dniu 09.05.2008r. została przeprowadzona kontrola problemowa w Zespole Szkół
w Łubowie. Przedmiotem kontroli była:
- sprawozdawczość budżetowa – rzetelność sporządzania sprawozdań,
- terminowość regulowania zobowiązań: odprowadzanie podatku do osób fizycznych,
odprowadzanie składek ZUS, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok,
- wydatki bieżące: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- uregulowania wewnętrzne i zasada polityki rachunkowości,
- wykorzystanie środków przekazanych z budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bornem Sulinowie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Kontrola została przeprowadzona przez Kierownika Referatu Finansów i Budżetu
oraz Główną Księgową Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem
Sulinowie. Wnioski pokontrolne:
- przygotować i przedłożyć zestawienie w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za
2007 rok tj. imię i nazwisko pracownika, ilość wykorzystanych dni opieki nad dzieckiem,
wartość wynagrodzenia za w/w okres, który został wliczony do podstawy wymiaru
dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz stosować się do przepisów ustawy z dnia 12
grudnia 1997 roku (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 z późniejszymi zmianami) o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej,
- stosować się do zapisów porozumienia z dnia 27 grudnia 2007 roku zawartego w związku z
realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” tj. nie zaniżać
stawek żywieniowych w poszczególnych miesiącach i nie wydawać w ramach kwoty 2,80 zł
przyznanej na zakup 1 gorącego posiłku: śniadań dla uczniów korzystających z dożywiania.
Ponadto zaoszczędzone środki finansowe w kwocie 1.927,13 zł rozliczyć do końca roku
szkolnego tj. do dnia 19.06.2008r.
PROMOCJA I WSPÓŁPRACA

35. Udział w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym
a) złożone wnioski o dotacje - „Kultura Bliska 2008”

Dn. 21.04.2008r.złoŜono w Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie wniosek o
dofinansowanie kwotą 9 828,00 zł realizacji projektu w miejscowości Jeleń „KaŜda pora... lato...
zima... swe bogactwo tradycji przypomina”.
b) dokumenty strategiczne do wniosków o dotacje - Plany Odnowy Miejscowości
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Trwa proces zbierania informacji niezbędnych do sporządzenia POM-ów. Uzyskano informacje
od Sołtysów. Planowany termin przekazania informacji firmie wykonującej Plany Odnowy
Miejscowości przewidywany jest na koniec maja 2008r.
c) przygotowania do złoŜenia wniosków o dotacje - PROW 2007-2013 „Odnowa Wsi”
Kontynuowane są przygotowania do stworzenia projektu "Odnowa obszarów wiejskich Gminy
Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych".
Pracownik Referatu PW, kier. Referatu RI oraz z-ca Burmistrza uczestniczyli w wyjeździe
terenowym mającym na celu określenie zakresu planowanych działań pod kątem przygotowania
wniosku dla miejscowości Jeleń, Dąbie i Juchowo. Rozpoczęto rozmowy z architektem w celu
ustalenia warunków zaprojektowania zagospodarowania terenów rekreacyjnych (placów zabaw,
boisk).
Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wysłano wniosek o nadanie Gminie Borne
Sulinowo numeru potencjalnego beneficjenta środków PROW 2007-13. Numer ten jest niezbędny
do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.
36. Zagospodarowanie gminy

a) Place zabaw
Wybrano firmę, która wykona place zabaw w miejscowościach: Nobliny, Dąbie i Juchowo.
Wartość inwestycji wyniesie 30 000 zł. We współpracy z Referatem Inwestycyjnym określono
zakres prac ziemnych niezbędnych do przygotowania terenów pod place zabaw. Planowany
termin montażu urządzeń zabawowych przewidywany jest na 19 – 21 maja 2008r.
37. Przygotowanie do sezonu turystycznego
a) Dn. 20 i 27.04.2008r. kierownik Referatu PW dokonał objazdu punktów widokowych
należących do Nadleśnictwa Borne Sulinowo (Głowa Orła, punkt widokowy na Zalewach
Nadarzyckich i Wrzosowiskach Kłomińskich, tama na rz. Piławie). Materiał fotograficzny oraz
wnioski z objazdu przekazano Burmistrzowi Renacie Pietkiewicz-Chmyłkowkiej.
Dn. 05.05.2008r. podczas spotkania Burmistrza z Nadleśniczym Ryszardem Szatkowskim
ustalono niezbędny zakres prac na w/w terenach.
b) Dn. 30.04.2008r. wystosowano pisma do zarządcy plaż, kąpielisk i terenów rekreacyjnych
(CKiR) oraz dzierżawców pól namiotowych nt. obowiązku powiadamiania Państwowego
Inspektora Sanitarnego w Szczecinku o rozpoczęciu sezonu kąpielowego na zarządzanych
/dzierżawionych kąpieliskach.
c) Wystosowano pisma i ankiety do gestorów branży turystycznej z terenu Miasta i Gminy Borne
Sulinowo z prośbą o uaktualnienie danych dot. świadczonych przez nich usług oraz z prośbą
o dostarczenie materiałów promocyjnych do CIT (celem zaprezentowania podczas Dni
Województwa Zachodniopomorskiego, które odbędą się we Wrocławiu w dniach 30-31 maja
2008r.).
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d) Kierownik i pracownik Referatu PW opracowali materiały merytoryczne i graficzne (fotografie,
mapki) do wydania folderu „Miasto i Gmina Borne Sulinowo-Atrakcje Turystyczne”. Złożono
zamówienie na 10 000 szt. w/w publikacji.
e) Oznakowanie turystyczne gminy
Pracownik Referatu PW przygotował propozycję wykonania oznakowania turystycznego Gminy
Borne Sulinowo. Oznakowanie będzie oparte na znakach drogowych E22b, E22c oraz E12.
Oszacowano koszt wykonania oznakowania. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji
niezbędnej do uzyskania pozwoleń od zarządców dróg i nad projektami graficznymi znaków.
f) Inwentaryzacja szlaków turystycznych
Rozpoczęto przygotowania do wykonania inwentaryzacji szlaków rowerowych i szlaku
kajakowego rzeką Piławą na terenie gminy Borne Sulinowo. Dn. 09.05.2008r. kierownik i
pracownik Referatu PW uczestniczyli w spotkaniu Burmistrza Renaty PietkiewiczChmyłkowskiej z wykonawcą. Ustalono zakres prac. Inwentaryzacja będzie zawierać opis stanu
oznakowania i infrastruktury istniejących szlaków oraz wskazywać niezbędne zmiany w tym
zakresie. Dokument ten posłuży do przygotowania wniosku o dofinansowanie budowy
infrastruktury i oznakowania szlaków turystycznych w ramach RPO WZ.

38. Promocja
a) Na podstawie materiałów przekazanych przez referaty UMiG, jednostki pomocnicze oraz
organizacje pozarządowe, pracownik referatu PW na bieżąco aktualizował gminną stronę
internetową.
b) Dn. 18.04.2008r. kierownik Referatu PW uczestniczył w spotkaniu Burmistrza Renaty
Pietkiewicz-Chmyłkowskiej oraz z-cy Burmistrza Bogdana Korpala ze studentami Uniwersytetu
im.A.Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie poświęcone było historii oraz kierunkom rozwoju
Bornego Sulinowa.
39. Współpraca z mediami
Dn. 18.04.2008r. kierownik Referatu PW odbył spotkanie z dziennikarzem Głosu Koszalińskiego
Rajmundem Wełnicem i przekazał mu informacje dot. prowadzonych w referacie projektów,
spraw prowadzonych przez referaty UMiG Borne Sulinowo oraz wydarzeń odbywających się w
UMiG i na terenie gminy Borne Sulinowo. Informacje te posłużyły do wydania kwietniowej
wkładki Głosu Koszalińskiego „Regiony”.

40. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
a) Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Borne Sulinowo
z zakresu „Przeciwdziałania Patologiom społecznym-Prowadzenie profilaktycznej działalności
edukacyjno–informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie” ogłoszonego dn. 14.03.2008r. Komisja
powołana do rozpatrywania ofert konkursowych zweryfikowała pod względem merytorycznym
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i formalnym ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta ”Pierwszy
Krok”. Oferta została rozpatrzona pozytywnie i dn. 25.04.2008r. pomiędzy Gminą Borne
Sulinowo, a Stowarzyszeniem podpisano umowę na realizację zadania publicznego.
b) Dn. 23.04.2008r. pracownik Referatu PW uczestniczył w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo
– Wyborczym członków Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego.
c) Dn. 25.04.2008r. kierownik i pracownik Referatu PW wzięli udział w „Spotkaniu
Informacyjnym” w UMiG Borne Sulinowo w ramach projektu „Rzecznictwo i dialog społeczny
kluczem do zwiększania aktywności w Twojej Gminie” realizowanego przez Koszalińskie
Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych.
d) Pracownik Referatu PW na bieżąco aktualizuje stronę internetową OSP Łubowo
www.osplubowo.bornesulinowo.pl.
41. Współpraca z zagranicą
a) Współpraca z Anklam Land
Pracownik referatu PW zaproponował przedstawicielom partnerskiego urzędu Anklam Land
spotkanie, na którym omówione zostaną sprawy dotyczące odnowienia współpracy pomiędzy
gminami. Spotkanie odbędzie się 21.05.2008r. w Spantekow w Niemczech.
b) Współpraca z gminą Ralsko
Pracownik referatu PW przesłał propozycję dot. wymiany młodzieży pomiędzy szkołami Gminy
Borne Sulinowo i Gminy Ralsko. Propozycja została przedstawiona na posiedzeniu Rady
Miejskiej w Ralsku. Przyjazd młodzieży czeskiej w okresie letnich wakacji nie dojdzie do skutku
z przyczyn finansowych. Gmina Ralsko złożyła jednak propozycję wyjazdu młodzieży z Gminy
Borne Sulinowo do Ralska na zimowisko, na przełomie listopada i grudnia br.
42. Organizacja imprez
a) Festyn Lotniczy
Dn. 24.04.2008r. kierownik i pracownicy Referatu PW uczestniczyli w spotkaniu Burmistrza
Renaty Pietkiewicz-Chmyłkowskiej poświęconym zapewnieniu bezpieczeństwa podczas Festynu
Lotniczego. W spotkaniu uczestniczyli: prezes Stowarzyszenia Lotniczego, dyr. ZOZ Borne
Sulinowo , komendant Policji w Bornem Sulinowie, p.o. dyr. CKiR oraz przedstawiciele
Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP. Na spotkaniu ustalono zakres czynności poszczególnych
służb.
b) 15-lecie Bornego Sulinowa
-

Pracownik

Referatu

PW

opracował

projekty

graficzne

materiałów

promocyjnych

przeznaczonych na obchody dni Bornego Sulinowa tj.: kubka, długopisu, piłki plażowej, torby na
gadżety, teczki reprezentacyjnej Burmistrza.
- Pracownik referatu PW dokonał wyboru i selekcji materiałów fotograficznych do albumu, który
zostanie wydany w 15 rocznicę urodzin miasta.
- Dn. 16.04.2008r. kierownik Referatu PW wziął udział w spotkaniu Sekretarz urzędu Anny
Gałązki z p.o. dyrektora CKiR w Bornem Sulinowie, Renatą Komorowską, oraz dyrektorem MBP
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w Bornem Sulinowie, Dominiką Kwinta. Spotkanie poświęcone było materiałom promocyjnym
na obchody dni Bornego Sulinowa.
- Dn. 24.04.2008r. kierownik Referatu PW wziął udział w spotkaniu Sekretarz urzędu Anny
Gałązki z P. Dariuszem Palickim. Spotkanie poświęcone było organizacji rozgrywek sportowych
podczas obchodów dni Bornego Sulinowa.
- Dn. 06,07 i 09.05.2008r. kierownik Referatu PW wziął udział w spotkaniu Sekretarz urzędu
Anny Gałązki z p.o. dyrektora CKiR w Bornem Sulinowie, Renatą Komorowską, kierownikiem
imprez w CKiR Elzbietą Hanko oraz dyrektorem MBP w Bornem Sulinowie, Dominiką Kwinta.
Spotkanie poświęcone było organizacji obchodów dni Bornego Sulinowa.
c) V Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych
- Dn. 09.05.2008r. kierownik Referatu PW wziął udział w spotkaniu Sekretarz urzędu Anny
Gałązki z z-cą Komendata Policji Powiatowej w Szczecinku oraz naczelnikami sekcji prewencji
i ruchu drogowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników
Historii Militarnej Bornego Sulinowa, p.o. dyrektora CKiR w Bornem Sulinowie oraz kierownik
imprez w CKiR. Spotkanie poświęcone było zapewnieniu bezpieczeństwa podczas V Zlotu
Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie.
- Pracownik Referatu PW wystosował pisma do mediów z prośbą o patronat nad V Zlotem
Pojazdów Militarnych.
- Pracownik Referatu PW opracował projekt i przygotował zaproszenia na V Zlot Pojazdów.
- Pracownik Referatu PW opracował projekt graficzny banera promującego Zlot Pojazdów
Militarnych przeznaczony do zamontowania na samochodzie wojskowym.
- Pracownik Referatu PW opracował projekt graficzny banera promującego tegoroczny Zlot
Pojazdów Militarnych przeznaczonego do zawieszenia nad drogami wjazdowymi do miasta.
43. Oświata
a) Stypendia szkolne na rok 2007/2008
Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 124/2008 z dnia 10.04.2008r. Gminie
Borne Sulinowo przekazano z budżetu państwa kwotę 130.747 zł. Na podstawie oświadczeń
wnioskodawców wyrażających zgodę na zmianę decyzji z dnia 22, 23 listopada 2007 r.,
pracownik Referatu PW sporządził 279 decyzji administracyjnych przyznających wypłatę drugiej
transzy stypendium szkolnego za okres styczeń–czerwiec. Do wnioskodawców, którzy nie złożyli
wymaganej dokumentacji, wystosowano wezwania wraz z dołączonymi do wypełnienia drukami.
b) Zasiłki szkolne
W związku ze złożeniem 2 wniosków, poddano weryfikacji dokumenty związane z wypłatą
zasiłków szkolnych. Komisja stypendialna w oparciu o zebraną dokumentację i regulamin dot.
przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych ustali wysokość wypłacanych świadczeń.
c) Obowiązek szkolny

Na wniosek dyr. Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie, rozpoczęto procedurę związaną
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z wszczęciem postępowania egzekucyjnego przeciwko rodzicom, których dzieci nie realizują
obowiązku szkolnego.
44. Kontrola i nadzór nad organizacją pracy placówek oświatowych:
a) Przeprowadzone zostały kontrole w Zespole Szkół w Łubowie oraz w Gimnazjum w Silnowie.
Celem kontroli było sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Burmistrza
dotyczących prawidłowości zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu uczniów na placówce
i prowadzenia dokumentacji powypadkowej. Stwierdzony podczas kontroli stan faktyczny nie
budził zastrzeżeń. W kontrolowanych jednostkach dalszych zaleceń nie wydano.
b) W związku z przygotowaniem projektów arkuszy organizacyjnych na rok szkolny
2008/2009 rozpatrzono pozytywnie prośby dyrektorów w sprawie wprowadzenia do organizacji
pracy szkół dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć o charakterze terapeutycznowychowawczym. Sprawdzono pod względem merytorycznym dane zawarte w przedłożonych
przez dyrektorów szkół projektach arkuszy organizacyjnych i załącznikach, które w dniu 12 maja
2008 r. złożone zostały w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Koszalinie.
45. SPRAWY OBYWATELSKIE I SPOŁECZNE
a) Zatrudnienie skazanych
W dniu 20 maja br. zostało zorganizowane szkolenie dla podmiotów wyznaczonych przez
Burmistrza, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie
użyteczna. 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 kwietniu 5 i maju 5 osób
z 25 zgłoszonych przez Sąd. Osoby te kierowane są głównie do prac porządkowych na terenie
gminy w miejscu zamieszkania.
b) Działalność Komisji ds. PRPA
- W okresie międzysesyjnym odbyło się jedno posiedzenie Komisji. Komisja wezwała na
posiedzenie do stawienia się 18 osób w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego.
Stawiło się 6 osób.
- Złożono 5 wniosków do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich o zobowiązanie do
leczenia odwykowego.
- Odbyły się 3 interwencje w miejscu zamieszkania uczestników postępowania o zobowiązanie
do leczenia odwykowego.
- Do Komisji wpłynęły

3 wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Ponadto

skierowano do biegłych – psychologa i psychiatry 5 teczek akt spraw w celu przebadania
i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia osób od alkoholu.
- W dniu 23 kwietnia zostało zorganizowane szkolenie, w którym wzięło udział 45 osób
zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie pracujących w instytucjach
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państwowych i organizacjach pozarządowych tj: pracownicy pomocy społecznej, służby zdrowia,
oświaty, sądownictwa, policji, stowarzyszeń trzeźwościowych z terenu Gminy Borne Sulinowo,
Szczecinka, Barwice i Białego Boru. Przedmiotowe szkolenie miało na celu pogłębienie
zrozumienia specyfiki różnorodnych zadań i przygotowanie do lepszej współpracy osób,
instytucji i służb, niezbędne w planowaniu i udzielaniu pomocy osobom doznającym przemocy.
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
46. W

dniu

17

maja

2008r.

odbyło

się

posiedzenie

Komisji

Urbanistyczno

–

Architektonicznej. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Borne Sulinowo. Przedmiotowy projekt
został przesłany do uzgodnień przez 25 Instytucje uzgadniające wymagane ustawą o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
47.

Wydano:
•

48.

dziesięć wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
• trzydzieści osiem zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
• trzy decyzje w sprawie podziału nieruchomości,
• dwie decyzje rozgraniczeniowe.
Wszczęto dwa postępowanie w sprawie wydania decyzji rozgraniczeniowej.
OCHRONA ŚRODOWISKA

49.

Wydano pięć pozytywnych decyzji w sprawie wycinki drzew.

50.

Prowadzone są trzy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

51.

Opracowana została aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Borne
Sulinowo na lata 2008-2011 i Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Borne
Sulinowo na lata 2008-2011.

52.

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Bornem Sulinowie uczestniczyli w akcji sadzenia
drzewek gat. buk na placu przeznaczonym do zagospodarowania na cele rekreacyjne.
Posadzono ok. 2300szt. drzew.

53.

Wszczęto postępowanie w sprawie umożliwienia dostępu do wody objętej powszechnym
korzystaniem- jez. Ciemino m. Grabno. Ustaleni zostali właściciele nieruchomości która
ma umożliwić dostęp do jez. Ciemino.

54.

Wydana została jedna pozytywna opinia dot. „Projektu prac geologicznych dla
udokumentowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni Gwdy oraz
udokumentowania warunków hydrogeologicznych w celu ustanowienia obszarów
ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych nr 120, 126 i 127”.

55.

Podpisano z Wojewodą Zachodniopomorskim porozumienie w sprawie udzielenia
upoważnienia Gminie Borne Sulinowo do przeprowadzenia prac renowacyjnych
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drewnianego krzyża i wymiany nawierzchni alejek na cmentarzu żołnierzy Wojska
Polskiego i Armii Sowieckiej w Bornem Sulinowie -Krągach. Całkowity koszt zadania
wyniesie 14.600zł. Środki finansowe na realizację w/w zadań pochodzić będą z Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie i wynosić będą 12.000zł. Natomiast
pozostała kwota w wysokości 2.600zł stanowić będzie część środków przyznanych
Gminie z budżetu Wojewody na bieżące utrzymanie cmentarzy w 2008r.
56.

Zakupiono 25 szt. koszy ulicznych żelbetowych o poj. 70L oraz 15 szt. ławek parkowych z
oparciem. Całkowity koszt zamówienia wyniósł 14.884,00zł.

57.

Zamówiono 24 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów: 12 szt. pojemników
siatkowych o poj. 1100l do selektywnej zbiórki odpadów z tworzywa sztucznego,
4 szt. pojemników o poj. 1100l do selektywnej zbiórki odpadów z papieru oraz 8 szt.
pojemników o poj. 1100l do selektywnej zbiórki odpadów ze szkła. Całkowity koszt
zamówienia wyniesie 19.954,32 zł.

58.

Zamówiono 37 szt. koszy ulicznych o pojemności 50 L ze słupkiem. Całkowity koszt
zamówienia wyniesie 6.906,42 zł.
INWESTYCJE

59.

Zakończono II etap robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni chodnika
przy ul

Zielonej

w

Bornem

Sulinowie

na

odcinku

od

Al.

Niepodległości

do ul. Chrobrego.
60.

Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Szczecinku i uzyskano decyzję pozwolenia
na budowę zadania: „Termomodernizacja budynków zespołu szkół w Łubowie”

61.

W trakcie przygotowania wnioski do Starostwa Powiatowego w Szczecinku w celu
uzyskania pozwoleń na budowę dla zadań:

62.

−

„modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Rakowo”,

−

„modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Liszkowo”,

−

„modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Nobliny”,

Trwają prace w zakresie zagospodarowania terenu parkowego położonego pomiędzy
ulicami Zieloną i Jeziorną w Bornem Sulinowie. Ustawiono ławki i kosze, dokonano
nasadzeń drzew i krzewów.

63.

Zakończono prace związane z usunięciem gruzu z działki gminnej położonej pomiędzy Al.
Niepodległości a ul. B. Chrobrego naprzeciw hali sportowej w Bornem Sulinowie bez
ponoszenia kosztów przez Gminę w zamian za pozyskany gruz.

64.

Przeprowadzono przetarg, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na remonty
cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i gminy Borne
Sulinowo. Przewidywany termin prac to przełom maja i czerwca br.

65.

Usunięto dwie awarie sieci wodociągowej w Kłominie.

66.

Przeprowadzono przetarg, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowy na remonty uzupełnienia ogrodzeń cmentarzy komunalnych w miejscowościach:
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67.

−

Borne Sulinowo,

−

Juchowo,

−

Łubowo

−

Kiełpino.

Przeprowadzono przetarg, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na zadanie:
Rozbiórka dwóch obiektów magazynowych zlokalizowanych na działce nr: 10/5 przy ul.
Towarowej w Bornem Sulinowie. Wykonawca zaoferował 20tys. zł netto za wykonanie
rozbiórki z uprzątnięciem terenu w zamian za pozyskane materiały rozbiórkowe.

68.

Wyłoniono dostawcę i podpisano umowę na Dostawy materiałów biurowych dla Urzędu
Miasta i gminy w Bornem Sulinowie.

69.

Trwają prace porządkowe na terenie działek gminnych z gruzu zlokalizowanych na
terenach przy ul. Orła Białego tj. przy ogródkach działkowych i terenach zlotu pojazdów
militarnych.

Zadanie

realizowane

bez

ponoszenia

kosztów

przez

Gminę

i dodatkowo wykonawca przekaże 100ton gruzu kruszonego.
70.

Wysłano zaproszenia do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji budowlanej
dotyczącej rozbiórki obiektów magazynowych tzw. elewatorów zbożowych znajdujących
się przy ul. Towarowej w Bornem Sulinowie.

71.

Wystąpiono do Komisji Drogowej przy Starostwie Powiatowym w Szczecinku
o zaopiniowanie planowanej zmiany organizacji ruchu drogowego ul. Zielonej
z jezdni o ruchu dwukierunkowym na jezdnię o ruchu jednokierunkowym.

72.

Usunięto awarię zarwanego przepustu na drodze gminnej w m. Nobliny.

73.

Trwają prace związane z odwodnieniem dwóch dróg gminnych w m. Silnowo.

74.

Zgłoszono do Komisariatu Policji kradzież elementów stalowych nadproży z obiektów
magazynowych tzw. elewatorów zbożowych.

75.

Trwają prace remontowe ul. Sportowej w Bornem Sulinowie w zakresie regulacji
poboczy.

76.

Trwają prace remontowe drogi dojazdowej do hali sportowej od ul. Reja.

77.

Trwają prace w zakresie rozbiórki bruku przy obiektach magazynowych tzw. elewatorów
zbożowych z powodu licznych kradzieży.

Borne Sulinowo, dnia 19 maja 2008 r.
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