
SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Gminy Borne Sulinowo

w okresie międzysesyjnym 

      Informacje dodatkowe za okres od 17 kwietnia do 26 kwietnia 2007 roku.

Spotkania

1. W  dniu  24  kwietnia  br.  uczestniczyłam  w  posiedzeniu  Rady  Nadzorczej
Przedsiębiorstwa  Usług Komunalnych sp. z o.o., które odbyło się w siedzibie tut.
Urzędu. 

2. W dniu 25 kwietnia br. w tut.  Urzędzie przyjmowane były przez pracowników
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie płatności
bezpośrednich  do  gruntów  rolnych  na  rok  2007  oraz wnioski  o  przyznanie
płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania równieŜ na rok bieŜący. Spotkanie zorganizowano dla
rolników zamieszkałych na terenie Gminy Borne Sulinowo.

3. W dniu 26 kwietnia br. spotkałam się z mieszkańcami budynków mieszkalnych, 
połoŜonych  przy  Al.  Niepodległości  9  i  11  w  Bornem  Sulinowie.  Tematem
spotkania  było  omówienie  formy  oraz  sposobu  zagospodarowania  terenu
zielonego,  który  stanowi  własność  Gminy  i  przylega  do  nieruchomości
budynkowych nr 9 i 11.

4. Tego  dnia  uczestniczyła  równieŜ  w  uroczystym  apelu  zorganizowanym  przez
Dyrektora Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie. Spotkanie to odbyło się w związku
z  odniesieniem  ogromnych  sukcesów   dwóch  uczennic  borneńskiego  Liceum
Ogólnokształcącego  w  Olimpiadzie  Języka  Rosyjskiego.  Uczennica  Margarita
Martynczuk zdobyła tytuł  laureata natomiast druga z uczennic Irena Bajczenko
uzyskała tytuł finalisty olimpiady. Obie uczennice otrzymały nagrodę rzeczową od
Burmistrza Miasta i Gminy Borne Sulinowo.

5. Tego  dnia  w  moim  imieniu  Sekretarz  Gminy  uczestniczyła  w  spotkaniu  
Seniorów-Jubilatów, które odbyło się w Łubowie. Organizatorami spotkania byli
członkowie  Koła  Terenowego  Polskiego  Związku  Emerytów,  Rencistów  
i Inwalidów. 

Programy i projekty

1. Podpisano umowy o dotacje z organizacjami pozarządowymi, które złoŜyły oferty 
w  ramach ogłoszonego 08.03.2007r.konkursu na realizację zadań własnych gminy
Borne  Sulinowo.  Zgodnie  z  Uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Bornem  Sulinowie  
Nr  XV/168/2004  podpisano  równieŜ  umowy  dotacji  z  organizacjami
pozarządowymi w trybie pozakonkursowym.

2. Dnia 23.04.2007r.  wysłano do Fundacji  Wspomagania Wsi wniosek o dotację  
w  konkursie  „Kultura  Bliska  2007  na  kwotę  10  000,00  z  przeznaczeniem na
Miejską Bibliotekę Publiczną w Bornem Sulinowie.

Bezrobocie

1. W tym okresie zatrudniono w ramach robót publicznych: 
a) jedną osobę na okres 5 miesięcy od 24.04.2007roku, 
b) jedną osobę na okres 6 miesięcy od 26.04.2007roku,
c) dwie osoby na okres 3 miesięcy od 26.04.2007 roku.
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Inwestycje

1. Trwają  prace  przy  budowie  alejki  przy  ulicy  Zielonej  i  Al.  Niepodległości  
w Bornem Sulinowie.

2. Uzyskano  decyzję  pozwolenia  na  uŜytkowanie  szatni  przy  ul.  Sportowej  
w Bornem Sulinowie przy budynku zaplecza socjalno-technicznego do obsługi
stadionu.

3. Zakończono malowanie ławek parkowych na terenie miasta. 
4. Zamontowano zestaw pięciu urządzeń zabawowych na placu zabaw przy świetlicy

wiejskiej w miejscowości Krągi ( koszt zakupu to kwota  8 000,00zł brutto). 
5. Wystąpiono  do  Starostwa  Powiatowego  w  Szczecinku  o  zmianę  decyzji

pozwolenia na przebudowę  budynku koszarowego z mieszkaniami socjalnymi  
i komunalnymi na budynek mieszkalny wyłącznie z mieszkaniami socjalnymi. W
wyniku tej  zamiany miało by powstać  łącznie 39 lokali  socjalnych.  Wnoszona
zmiana podyktowana jest chęcią  spełnienia oczekiwań społecznych w zakresie  
pomocy  socjalnej  a  takŜe  moŜliwością  uzyskania  dofinansowania.  
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