
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNO ŚCI BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA 

 w okresie międzysesyjnym 

 

Ostatnia sesja, na której przedstawiono informację z działalności Burmistrza Bornego  Sulinowa odbyła 

się w dniu  26 kwietnia 2012 r. 

 

SPOTKANIA  

W okresie międzysesyjnym Pani Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła w następujących 

spotkaniach: 

� 27 kwietnia  2012r. - podpisanie umowy poŜyczki na wyprzedzające finansowanie na realizację 

zadania „ Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie 

ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych” z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Pile, 

� 27 kwietnia  2012r. - z rodzicami dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jeleniu,  

� 27 kwietnia  2012r. - z Radą Sołecką sołectwa Jeleń – omówienie spraw bieŜących, 

� 30 kwietnia  2012r. -  z Radnymi  Rady Miejskiej – w sprawie funkcjonowania Ośrodka Zdrowia    

w Łubowie, 

� 05 maj 2012r. -  udział w obchodach  Dnia StraŜaka - Łubowo,  

� 07 maja 2012r. - udział w  spotkaniu LGR – Starostwo Powiatowe Szczecinek, 

� 08 maja 2012r. – udział w uroczystości wręczenia statuetki „Biblioteka Roku 2011” 

Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie,  

� 09 maja 2012r. - konwent sołtysów – omówienie spraw bieŜących, organizacja DoŜynek 2012, 

� 09 maja 2012r. – z nowym prezesem UKS – w sprawie działania sekcji tenisa stołowego,  

� 11 maja 2012r. - z Prezesem Fundacji Barka z Poznania i Spółdzielni Socjalnej z Bornego 

Sulinowa w sprawie nawiązania współpracy, 

� 15 maja 2012r. - udział w uroczystym wręczeniu Złotego KrzyŜa Zasługi przyznanego przez 

Prezydenta RP Panu Markowi Szwarc, mieszkańcowi Bornego Sulinowa, za działalność w AK, 

� 15 maja 2012r. – udział w obchodach 70 rocznicy wymarszu francuskich jeńców wojennych 

z obozu Oflag IID Gross Born do obozu Oflag IIB Arnswalde i przybycia polskich 

jeńców wojennych do obozu Oflag IID Gross Born z obozu Oflag IIB Arnswalde, 

� 17 maja 2012r. – z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego – kontrola tras Nordic Walking, 

� 19 maja 2012r. – udział w II Regionalnym Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych i Kapel 

„Wiosenny Piknik Folk” w Jeleniu, 

� 20 maja 2012r. – wizytacja bp Pawła Cieślika w m-ci Łączno, 

� 24 maja 2012r. - majowy piknik połączony z II Przeglądem Twórczości Artystycznej Środowisk 

Emeryckich w Bonem Sulinowie, 

� 25 maja 2012r. – udział we wspólnym spotkaniu rad osiedli, 

� 25 maja 2012r. – udział w Powiatowej Radzie Zatrudnienia – Starostwo Powiatowe Szczecinek. 

W sprawach skarg i wniosków -  w okresie międzysesyjnym -  Burmistrz Bornego Sulinowa oraz 

Zastępca Burmistrza  przyjęli  36  interesantów. 
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REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY  

 
1. Udział w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym  
 
a) realizacja projektów 
 
PROW 2007-13  Małe projekty  
„Zwi ększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu wizyjnego 
obiektów sportowych na terenie miasta Borne Sulinowo” 
Wystosowano zapytanie ofertowe do róŜnych dostawców systemu monitoringu. Zorganizowano 
spotkania z potencjalnymi dostawcami mające na celu wskazanie lokalizacji objętych inwestycją. 
Wartość projektu wynosi ok. 37.000,00 zł. Realizacja zaplanowana jest do końca lipca br.  
  
PROW 2007-13  Małe projekty  
„Zwi ększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu wizyjnego stref 
sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń i Radacz” 
Wystosowano zapytanie ofertowe do róŜnych dostawców systemu monitoringu. Zorganizowano 
spotkania z potencjalnymi dostawcami mające na celu wskazanie lokalizacji objętych inwestycją. 
Wartość projektu wynosi ok. 27.000,00 zł, kwota przyznanego dofinansowania - 12.000,00 zł. Realizacja 
zaplanowana jest do końca lipca br. 
 
PROW 2007-13  Odnowa Wsi „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez 
stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych” 
Trwają prace budowlane. Zorganizowano spotkanie z firmą, która przygotowała propozycję rozwiązania 
technicznego monitoringu wizyjnego strefy sportowo-rekreacyjnej. Pilotowano sprawę dokonania 
wycinki drzew na terenie inwestycji prowadzonej w Silnowie.  
Przesłano do Urzędu Marszałkowskiego WZ dokumentację z przeprowadzonego postępowania                          
o udzielenie zamówienia publicznego.  
Przygotowano i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego WZ poprawki i uzupełnienia do wniosku                       
o płatność dot. realizowanego w 2011r. projektu urządzenia stref sportowo-rekreacyjnych w Liszkowie  
i Silnowie (plac zabaw).   
 
PO Ryby (oś IV – realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów ZaleŜnych od Rybactwa 
„Partnerstwa Drawy”), działanie „Wzmocnienie konkur encyjności i utrzymanie atrakcyjności 
obszarów zaleŜnych od rybactwa”, projekt „Zwi ększenie atrakcyjności jeziora Pile poprzez budowę 
infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej i edukacyjnej” 
Pracownik Referatu PW wziął udział w przekazaniu wykonawcy placu budowy. Trwa realizacja 
inwestycji. 
 
PROW 2007-13  Małe projekty „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Rakowo” 
Dn. 18.05.2012r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Wartość projektu wynosi ok. 40.000 zł, 
przyznane dofinansowanie – 22.564,00 zł. Wspólnie z kierownikiem Referatu Inwestycji dokonano wizji 
lokalnej, w trakcie której ustalono zakres prac niezbędnych do przygotowania terenu pod urządzenie 
placu zabaw. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec br. 
 
PO KL Działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania  
w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Borne Sulinowo 
Na wniosek WUP w Szczecinie opracowano i dn. 24.04.2012r. przesłano poprawki do wniosku  
o płatność za okres 01.01.2012 – 31.03.2012 rozliczającego kwotę 79.149,00 zł i wnioskującego o kwotę 
33.862,00 zł oraz zaktualizowany formularz PEFS. Dn. 15.05.2012r. otrzymano decyzję WUP  
o akceptacji złoŜonego WoP i zatwierdzeniu wypłaty III transzy dotacji we wnioskowanej kwocie.  
 
PROW 2007-13, Program LEADER, Małe projekty „Wzrost atrakcyjności lokalnego zespołu 
ludowego Podlotki poprzez zakup instrumentów muzycznych i strojów” 
Opracowano i dn. 18.05.2012r. złoŜono w Urzędzie Marszałkowskim WZ wniosek o płatność na kwotę 
7.703,15 zł.  
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PROW 2007-13, Program LEADER, Małe projekty „Zakup strojów ludowych i sprzętu 
muzycznego dla zespołu wokalno-instrumentalnego Jarzębiny” 
Opracowano i dn. 18.05.2012r. złoŜono w Urzędzie Marszałkowskim WZ wniosek o płatność na kwotę 
6.575,00 zł.  
 
PROW 2007-13, Program LEADER, Małe projekty „Rozwój turystyki w Gminie Borne Sulinowo 
poprzez utworzenie trzech tras Nordic Walking i narciarstwa biegowego” 
Na wniosek Urzędu Marszałkowskiego WZ dn. 17.04.2012r. złoŜono I poprawki, a dn. 27.04.2012r.  
II poprawki do WoP na kwotę 14.000 zł. Dn. 17.05.2012r. pracownicy Biura Kontroli Projektów PROW 
Urzędu Marszałkowskiego WZ przeprowadzili kontrolę projektu w miejscu. Nie stwierdzono 
nieprawidłowości w realizacji projektu, w związku z czym zatwierdzono do wypłaty wnioskowaną kwotę 
refundacji.  
 
PROW 2007-13 Program LEADER Małe projekty „Rozwój turystyki na obszarze LGD 
Partnerstwo Drawy poprzez utworzenie i oznakowanie śółtego Szlaku Nordic Walking” 
Dn. 10 maja br., w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie, podpisano umowę na dofinansowanie kwotą 
10.472,00 zł projektu pn. Rozwój turystyki na obszarze LGD Partnerstwo Drawy poprzez utworzenie  
i oznakowanie Ŝółtego szlaku Nordic Walking. Całkowita wartość zadania wyniesie 18.480,80 zł. Trasa  
o długości 15,5 km, połoŜona nad jez. Pile, powstanie do końca sierpnia 2013r. 
 
PROW 2007-13 Program LEADER Małe projekty „Promocja turystyki rowerowej na obszarze 
Partnerstwa Drawy poprzez wydanie przewodnika Szlaki rowerowe w Gminie Borne Sulinowo” 
Dn. 10 maja br., w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie, podpisano umowę na dofinansowanie kwotą 
5.040,00 zł projektu pn. Promocja turystyki rowerowej na obszarze partnerstwa Drawy poprzez wydanie 
przewodnika „Szlaki rowerowe w Gminie Borne Sulinowo”. Całkowita wartość zadania wyniesie 
8.856,00 zł.  
Dn. 20 kwietnia br. wystąpiono do 4 firm z zapytaniem ofertowym na skład i druk przewodnika.  
W wyniku przeprowadzonego postępowania najkorzystniejszą ofertę złoŜyła Drukarnia Tempoprint  
w Szczecinku, której zlecono skład i druk przedmiotowej publikacji. Bezpłatny przewodnik rowerowy 
ukaŜe się w połowie lipca br., w nakładzie 3.000 szt. 
  
Powszechna nauka pływania „Nabycie umiejętności pływania, bezpiecznego zachowania się  
w wodzie i udzielania pierwszej pomocy przez uczniów szkół z terenu Gminy Borne Sulinowo” 
Podpisano umowę z AQUA-TUR Sp. z o.o. na realizację w okresie od 21.04.2012r. do 30.06.2012r. na 
basenie w Szczecinku zajęć nauki pływania dla 120 uczniów z terenu Gminy Borne Sulinowo oraz z PKS 
Koszalin na dowóz uczniów na ww. zajęcia. Trwa realizacja projektu. 15-osobowe grupy uczniów ze 
szkół z terenu Gminy Borne Sulinowo uczestniczą w zajęciach nauki pływania na basenie AQUA-TUR  
w Szczecinku zgodnie z ustalonym grafikiem. Do końca realizacji zadania tj. 15.12.2012r. kaŜda z 8 grup 
weźmie udział w 20 godzinach zajęć na basenie. Całkowita wartość zadania wynosi 30.000 zł, dotacja  
z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 15.000,00 zł, wkład własny Gminy Borne Sulinowo – 15.000,00 zł. 
 
b) złoŜone wnioski o dofinansowanie  
 
PROW 2007-13  Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej „Budowa targowiska 
miejskiego Mój Rynek w Bornem Sulinowie” 
Dn. 11 maja br. wpłynęło pismo dot. złoŜenia wyjaśnień i poprawek do przedmiotowego projektu. 
Pracownik PW koordynuje działania mające na celu zakończenie tworzenia dokumentacji budowlanej  
i uzyskanie pozwolenia na budowę. 
 
PO Ryby (oś IV – realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów ZaleŜnych od Rybactwa 
„Partnerstwa Drawy”), działanie „Wzmocnienie konkur encyjności i utrzymanie atrakcyjności 
obszarów zaleŜnych od rybactwa”, projekt „Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego 
poprzez renowację, zabezpieczenie i oznakowanie kąpieliska – „PlaŜy Słonecznej” w Bornem 
Sulinowie” 
Dn. 11 maja br. wpłynęło pismo dot. złoŜenia wyjaśnień i poprawek do przedmiotowego projektu. 
Pracownik PW koordynuje działania mające na celu zakończenie tworzenia dokumentacji budowlanej  
i uzyskanie pozwolenia na budowę. 
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c) przygotowania do realizacji projektów 
 
Regionalne Centrum Turystyki Militarnej „Historia W śród Przyrody” 
Agencja Nieruchomości Rolnych wyraziła zgodę na rozpoczęcie procedury przejęcia przez Gminę Borne 
Sulinowo gruntów, na których połoŜone są  pozostałości umocnień „Wału Pomorskiego” połoŜone  
w obrębie Dąbrowica. Pracownik PW dokonał niezbędnych ustaleń z geodetą dokonującym podziału oraz 
brał udział w pracach terenowych. 
 
2. Promocja 
a) współpraca z mediami 
Dn. 17 maja br. przekazano dziennikarzowi Głosu Koszalińskiego informacje do dodatku „Regiony”. 
 
b) strona internetowa  
Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek podległych oraz 
innych instytucji, aktualizowano gminną stronę internetową www.bornesulinowo.pl.  
 
c) materiały graficzne 
� opracowanie wzoru naklejki na pojazdy militarne i cywilne oraz mapki z trasą parady na  

IX Mi ędzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych „Gąsienice i Podkowy”, 
� druk materiałów na wystawę, opracowanie i druk plakatu informującego o wystawie oraz 

identyfikatorów dla gości i rodzin jeńców uczestniczących w obchodach 70. rocznicy wymarszu 
francuskich jeńców wojennych z obozu Oflag IID Gross Born i przybycia polskich jeńców 
wojennych do obozu Oflag IID, 

� opracowanie tekstu i kompletowanie materiałów do folderu „Jezioro Pile”. 
 
3. Zagospodarowanie terenu gminy  
Przeprowadzono procedurę w trybie zapytania o cenę ws. urządzenia placu zabaw w m. Kiełpino. 
Wyłoniono dostawcę urządzeń zabawowych oraz podpisano umowę. Pracownik Referatu PW wspólnie  
z kierownikiem Referatu Inwestycji uczestniczył w spotkaniu w miejscu realizacji inwestycji w Kiełpinie. 
W dniu 10 maja br. dokonano montaŜu urządzeń zabawowych. 
 
W drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę i złoŜono zamówienie na tablicę turystyczno-
informacyjną o mozaice, która znajdowała się na ścianie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Bornem Sulinowie. Tablicę zamontowano dn. 17 maja br. przy ul. Orła Białego. 
 
Dn. 25 kwietnia br., zarządzeniem Burmistrza Bornego Sulinowa nr 22/2012, ogłoszono „Konkurs 
Kwiatowy” w następujących kategoriach: a) najładniejszy pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne b) 
najbardziej zadbana posesja c) najciekawiej ukwiecony i zagospodarowany balkon d) indywidualny ogród 
przyblokowy. Zgłoszenia do konkursu moŜna składać do 25 maja 2012r. 
 
Dn. 17 maja br. uzupełniono zniszczone oznakowanie czerwonego szlaku Nordic Walking połoŜonego na 
terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo. 
 
4. Turystyka  
W dniach 13 – 15 kwietnia br., wspólnie gestorami branŜy turystycznej, uczestniczono w targach 
turystycznych w Gdańsku. Na rekordowej w tym roku powierzchni ponad 100m2 zaprezentowano bazę 
noclegową oraz atrakcje turystyczne i walory przyrodniczo-krajobrazowe Gminy Borne Sulinowo. 
 
5. Współpraca w ramach związków międzygminnych i stowarzyszeń 
 
Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Drawy – PROW 2007-2013 (Leader) 
Dn. 14 maja 2012r. odbyło się Walne Zebranie członków stowarzyszenia. Pracownik Referatu PW 
reprezentował Gminę Borne Sulinowo.  
 
W związku z rozpoczynającym się 18 maja br. naborem wniosków, dn. 8 maja br., w Urzędzie Miejskim 
w Bornem Sulinowie, zorganizowano dyŜur pracownika biura LGR.  
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6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
    Sporządzono 2 umowy o przyznanie dotacji w formie „małego grantu” dla:  
� Stowarzyszenia Miłośników Sołectwa Jeleń  na zadanie pn. II Regionalny Przegląd Zespołów 

Śpiewaczych i Kapel „Wiosenny Piknik Folk” -  2.500,00zł, 
� Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Szczecinku – na 

zadanie pn. II Przegląd Twórczości Artystycznej Środowisk Emeryckich – 4.000,00 zł. 
 

Sporządzono aneks  do umowy zawartej pomiędzy Gminą Borne Sulinowo, a Stowarzyszeniem Klub 
Abstynenta „Pierwszy Krok” dot. zmiany składu zarządu organizacji.  
 
7. Sport 
Dn. 9 maja 2012r. odbyło się posiedzenie Rady Sportu. Spotkanie dot. m.in.: rezygnacji z członkostwa  
w Radzie Sportu przedstawiciela Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie, Dariusza Palickiego, nowo 
powstających stref sportowo-rekreacyjnych i monitoringu istniejących stref, projektu budowy bieŜni do 
skoku w dal i zeskoczni przy Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie, zaopiniowania wniosków 
złoŜonych przez prezesów klubów sportowych o przyznanie zawodnikom stypendiów sportowych za 
osiągnięcia w 2011r., wykorzystania przez nauczycieli wych. fiz. środków zabezpieczonych w budŜecie 
Gminy Borne Sulinowo na sport szkolny, „małych grantów” i rozliczania dotacji otrzymanych przez 
kluby w drodze otwartego konkursu ofert.  
 
Zgodnie z regulaminem przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz 
przyznawania nagród i wyróŜnień sportowych za osiągnięcia  w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,  
między 18 zawodników rozdysponowano  kwotę 10.000,00 zł. I transza stypendium sportowego,  
w łącznej wysokości 5.000,00 zł, wypłacona została  zawodnikom dn. 15.05.2012r.  
 
8. Organizacja wydarzeń 

� Wydano zezwolenia na przeprowadzenie imprez turystyczno-rozrywkowcyh: Majówka z ASG oraz 
Piknik Folk w Jeleniu.  

� W dniach od 14 do 18 maja br. pracownik Referatu PW obsługiwał delegację z Francji oraz 
gości z Polski zaproszonych na obchody 70. rocznicy wymarszu francuskich jeńców 
wojennych z obozu Oflag IID Gross Born i przybycia polskich jeńców wojennych do obozu 
Oflag IID. 

� Dn. 20.04.2012r. Burmistrz Bornego Sulinowa, dyr. CKiR oraz prezes Stowarzyszenia 
Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa podpisali z Instytutem Techniki 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy porozumienie na stworzenie warunków 
do realizacji odbycia praktyki zawodowej studentów podczas IX Międzynarodowego Zlotu 
Pojazdów Militarnych. 

� Na prośbę Wicewojewody Zachodniopomorskiego, Ryszarda Mićko, dn. 15 maja br. 
zorganizowano w Urzędzie Miejskim uroczystość wręczenia Złotego KrzyŜa Zasługi 
mieszkańcowi Gminy Borne Sulinowo, P. Markowi Szwarc. 

 
OŚWIATA 

 
9. Stypendia szkolne 
Sporządzono dla Referatu FB wykaz osób, które w latach 2009 – 2011 nie rozliczyły się z otrzymanej 
pomocy materialnej przyznanej w formie stypendium szkolnego.  
Sporządzono listę osób kwalifikujących się do wypłaty II transzy stypendium szkolnego.  
W związku z przekazaniem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego środków  finansowych na wypłatę  
II transzy stypendium  w wys. 109.108,00 zł, przystąpiono do sporządzania decyzji. 
 
10. Wyprawka szkolna 
Na podstawie danych uzyskanych od dyrektorów szkół z terenu Gminy Borne Sulinowo, do Kuratorium 
w Szczecinie przesłano szacunkowe informacje nt. ilości uczniów, którzy w roku szkolnym 2012/13 będą 
ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu  „Wyprawka szkolna 2012”.  
Sporządzono informację na stronę internetową Urzędu Miejskiego ws. zasad udzielania dofinansowania 
do podręczników uczniom z terenu Gminy Borne Sulinowo.   
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11. Na wniosek Kuratorium oświaty dokonano zestawienia ilościowego 6-latków uczęszczających do 
szkół. 

12. Zarządzeniem  nr 21/2012 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie 
określenia zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół  
prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo wprowadzono ,,Regulamin dofinansowania dokształcania  
i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo.” 

13. Rozpatrzono 2 wnioski o przyznanie dopłat do czesnego  w ramach dofinansowania dokształcania  
i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Kwota dofinansowania wyniosła 2.300,00 zł. 

14. Odbyło się spotkanie z Prezesem Oddziału ZNP w Bornem Sulinowie, na którym omówiono  
i  uzgodniono stanowiska w  kwestiach  związanych  z zapisami w regulaminach: wynagradzania 
nauczycieli, korzystania z dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz regulaminie 
określającym tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków 
przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 

15. Przeprowadzono szczegółową analizę projektów arkuszy organizacyjnych szkół na nowy rok szkolny. 
W porozumieniu z dyrektorami szkół dokonano zmniejszenia godzin zajęć realizowanych poza ramowym 
planem nauczania. 

16. Odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół, na którym omówiono sprawy bieŜące oraz nowe, 
dodatkowe obowiązki nałoŜone na dyrektorów szkół wynikające z  ustawy o finansach publicznych  
w zakresie sprawowania kontroli zarządczej i ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych. Następstwem ustaw jest wprowadzenie szeregu wewnętrznych 
procedur i regulaminów oraz ich aktualizowanie zgodnie z obowiązującymi aktami  legislacyjnymi.  

 

REFERAT FINANSÓW I BUD śETU 
 

17. W dniu 11 kwietnia 2012 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Szczecinie ofertę konkursową na „Asystenta rodziny” w ramach Resortowego Programu 
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012. Całkowity koszt realizacji zadania 
20.645,16 zł, w tym wydatki z wnioskowanej dotacji 14.451,61 zł (70 %) i z środków własnych 
6.193,55 zł (30 %).  

18. W sprawie zwrotu części dotacji celowej w kwocie 35.174,94 zł (trzydzieści pięć tysięcy sto 
siedemdziesiąt cztery złote 94/100), udzielonej Gminie Borne Sulinowo, na realizację wypłat 
stypendiów i zasiłków szkolnych w 2010 roku: 

- w dniu 23 kwietnia 2012 roku wpłynęła do Urzędu decyzja Ministra Finansów Nr 
FS5/4135/113/MQR/12/BMI9-4456 uchylająca w całości zaskarŜoną decyzję Wojewody 
Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2012 r. i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia 
przez organ pierwszej instancji. Według Ministerstwa Finansów zaskarŜona decyzja została 
niewątpliwie wydana z oczywistym naruszeniem art. 169 ust. 6 ustawy o finansach publicznych oraz 
art. 107 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego tj. wydana przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego decyzja powinna określać i kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od 
którego nalicza się odsetki.  

19. W dniu 23 kwietnia 2012 roku wpłynęło do Urzędu wezwanie Kuratorium Oświaty w Szczecinie Nr 
KO.VIII.3122.147.2012.JK z dnia 19 kwietnia 2012 roku do zwrotu części dotacji celowej w kwocie 
41.894,00 zł pobranej w nadmiernej wysokości (słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset 
dziewięćdziesiąt cztery złote) udzielonej z budŜetu państwa w dziale 854 – Edukacyjna opieka 
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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 2011 roku świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na 
podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2004r., Nr 156, poz. 2572). Po wydaniu decyzji  
o zwrocie dotacji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Gmina złoŜy odwołanie od decyzji do 
Ministra Finansów. 

20. W dniu 24 kwietnia 2012 roku na podstawie Zarządzenia Nr 23/2012 Burmistrza Bornego Sulinowa 
podano do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo 
oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleŜności budŜetowych za I kwartał 2012 roku: 

Informacja kwartalna z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I kwartał 2012 roku 

Lp. Treść Plan (po zmianach) Wykonanie 
1 DOCHODY 31 402 002,59 9 096 531,20 
1.1 DOCHODY BIEśĄCE 28 609 950,30 8 454 702,30 
1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE 2 792 052,29 641 828,90 
2 WYDATKI 31 251 841,03 9 422 055,70 
2.1 WYDATKI BIEśĄCE 27 414 148,63 8 139 108,95 
2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE 3 837 692,40 1 282 946,75 
3. DEFICYT/NADWYśKA (1-2) 150 161,56 - 325 524,50 
4 PRZYCHODY 2 096 401,00 601 688,24 
5. ROZCHODY 2 246 562,56 244 801,60 
 

Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleŜności budŜetowych  
za I kwartał 2012 roku 

Gmina Borne Sulinowo dokonała umorzenia naleŜności z tytułu odsetek za zwłokę w uiszczeniu 
czynszów mieszkaniowych w łącznej kwocie 551,88 zł. 

21. W dniu 30 kwietnia 2012 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 
Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania finansowe Gminy Borne Sulinowo za 2011 rok, w tym: 
-  bilans z wykonania budŜetu, 
-  bilans Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, 

   -  łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budŜetowych podległych Gminie, 
-  rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, 

   - łączny rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) obejmujący dane wynikające z rachunków   
zysków i strat (wariant porównawczy) jednostek budŜetowych podległych Gminie, 
- zestawienie zmian w funduszu Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, 

   - łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu 
jednostek budŜetowych podległych Gminie. 

 
22. W dniu 8 maja 2012 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 

informację dotyczącą wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadań finansowanych w całości 
bądź częściowo z budŜetu państwa w ramach dotacji celowych na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jak równieŜ dofinansowanie zadań 
własnych. Informację sporządzono za miesiąc kwiecień 2012 roku. 

 
23. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 8 maja 2012 roku 

dokonano przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 96.855,45 zł między rozdziałami i paragrafami, w tym 
73.156,29 zł przeniesienie środków zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne na składki na 
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ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie  
z obowiązującą klasyfikacją budŜetową w tym zakresie, w kwocie 700,00 zł między rozdziałami  
i paragrafami z budŜetu organu do budŜetu Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie – dokształcanie 
pracowników i w kwocie 510,13 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły 
Podstawowej w Jeleniu Nr SP.3010-04/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r. 

 
24. W sprawie wykonania uchwały Nr XVI/200/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

29 grudnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 pt. „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnej 
strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Silnowo”: 

 
- w dniu 19 marca 2012 r. podpisano umowę poŜyczki Nr PROW313.11.02374.32 na wyprzedzające 
finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 313, 322, 323 – 
Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013. 

25. W sprawie wykonania uchwały Nr XVI/201/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 
grudnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 pt. „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnej 
strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Krągi”: 

- w dniu 10 kwietnia 2012 r. podpisano umowę poŜyczki Nr PROW313.11.02373.32 na wyprzedzające 
finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 313, 322, 323 – 
Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013. 
 

REFERAT  PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 
 
26. W miesiącu maju 2012 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie informację 
o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym tj.  za 
miesiąc kwiecień 2012 r. 
27. W miesiącu maju 2012 r. przesłano do podatników upomnienia dotyczące II raty zaległości 
podatkowych w podatku od nieruchomości i  rolnym. 
 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA 

28. Przygotowano i wydano: 

� siedemnaście zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
� osiem wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
� trzy decyzje w sprawie podziałów nieruchomości, 
� trzy postanowienia podziałowe, 
� dwie decyzje rozgraniczeniowe. 

 
29. Prowadzono jednego postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. 
30. Powiatowemu Inspektorowi Budowlanemu w Szczecinku udzielono informacji na temat 123 

nieruchomości połoŜonych w miejscowości Grabno. 
31. Udzielono odpowiedzi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie planu 

zadań ochronnych dla obrębu Grabno. 
32. Udzielono informacji w sprawie zgodności inwestycji z zapisami mpzpz w obrębie Radacz. 
33. Udzielono informacji dla nieruchomości połoŜonej w obrębie Borne 06 na temat zapisów 

szczegółowych planu, które dotyczą podziału nieruchomości.  
34. Udzielono informacji w sprawie projektu mpzpz dla obrębu Kiełpino. 
35. Udzielono informacji Wojewodzie Zachodniopomorskiemu w sprawie inwestycji celu publicznego. 
36. Udzielono wyjaśnień w sprawie budowy stawu rybnego w obrębie Łączno. 
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37. Przygotowano ankietę dla Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie w sprawie Programu rozwoju 
sektora energetycznego w woj. zachodniopomorskim. 
 

38. Informacja o prowadzonych  pracach w zakresie planowania przestrzennego: 
 

a) Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kiełpino 
W dniu 10 maja 2012r. przekazano uchwałę Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 kwietnia 
2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne 
Sulinowo dla obrębu Kiełpino wraz z dokumentacją prac planistycznych do Wojewody w celu 
zbadania zgodności uchwały z prawem. 
 

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

c) 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 2 kwietnia 2012r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku nałoŜył na 
Gminę obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb sporządzenia 
zmiany studium uwarunkowań do obrębu Komorze. 

W dniu 16 kwietnia 2012r. Regionalny Dyrektor Ochrony Sadowiska w Szczecinie nałoŜył na Gminę 
obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań do obrębu Komorze. 

Wnioski, które wpłynęły do dnia 16 kwietnia 2012r, wraz z pismami w sprawie zakresu prognozy 
oddziaływania na środowisko zostały przekazane Wykonawcy planu. 

d) Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo tzw. renta 
planistyczna. 
W dniu 14 maja 2012r. wszczęto trzy postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnych  
w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. „renty 
planistycznej”) dla nieruchomości: 
- nr 75/5 zabudowanej połoŜonej w obrębie 06 w Bornem Sulinowie Gmina Borne Sulinowo, 
- nr 55/117 i 55/118 połoŜonych w obrębie 07 w Bornem Sulinowie Gmina Borne Sulinowo, 
- nieruchomości lokalowej nr 3 wraz z udziałem w gruncie oraz w części nieruchomości wspólnej 
połoŜonej na dz. nr 37/40 w obrębie 06 w Bornem Sulinowie. 

 
INWESTYCJE 

 

39. Trwa budowa strefy sportowo rekreacyjnej w Krągach i Silnowie przy Gimnazjum. 
40. Rozpoczęto budowę pomostów przy plaŜy „Zielonej” w Bornem Sulinowie. 
41. Trwają prace porządkowe w zakresie usuwania gruzu z terenów działek gminnych przeznaczonych 

do sprzedaŜy jak równieŜ z terenów zielonych na terenie Bornego Sulinowa. Roboty wykonuje firma 
nieodpłatnie w zamian za pozyskany gruz.  

42. Trwają prace porządkowe na terenie wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej. Usuwany jest gruz, 
korzenie drzew i krzewów. Teren jest plantowany i wyrównywany. 

43. Zakończono budowę parkingu na terenie Bornego Sulinowa wspólnie ze Wspólnotami 
Mieszkaniowymi – przy ul. Chopina 2 i Chopina 3.  

44. Trwa budowa parkingu przy ulicy Kruczkowskiego 8 wspólnie ze Wspólnotą Mieszkaniową. 
45. Wyłoniono wykonawcę na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na terenie 

miasta i gminy. 
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46. Roboty budowlane wykonywane gminną grupą budowlano-remontową: 
���� prace budowlano – remontowe w klatce B budynku przy ul. Słowackiego 9 w m. Bornem 

Sulinowo,  
���� przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku Gimnazjum w Silnowie, 
���� wycinka drzew na terenie Gimnazjum w Silnowie, 
���� wycinka zakrzaczeń przy strefie sportowo-rekreacyjnej w Krągach, 
���� remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kiełpinie, 
���� remont świetlicy wiejskiej w Piławie, 
���� remont wiaty przystanku autobusowego w Rakowie,  
���� utwardzenie terenu pod kosze na odpady segregowane w Rakowie, 
���� przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw w Rakowie w tym: usunięcie zakrzaczeń, 

pozostałości starego ogrodzenia, fundamentów starych zabudowań, niwelacja i wyrównanie 
placu, 

���� koszenie pasów drogowych na terenie miasta, 
���� remont zegara zlokalizowanego na budynku Urzędu Miejskiego, 
���� remont plaŜy w Piławie. 

 
47. Przygotowano i rozstrzygnięto postępowanie na realizację zadań: 

� Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa targowiska miejskiego w Bornem Sulinowie. 
� Zakup wraz z dostawą płytek ceramicznych – gres techniczny gat. I o wym. 30x30cm do 

pomieszczeń komunikacji i klatki schodowej w budynku wielorodzinnym socjalnym przy  
ul. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie. 

� Budowa chodnika z jednoczesnym wykonaniem nawierzchni pochylni dla osób 
niepełnosprawnych z kostki betonowej typu „Polbruk” przy wejściu do budynku Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Lipowej 6 w Bornem Sulinowie. 

� Wykonanie i montaŜ balustrady schodowej w klatce B w budynku komunalnym  
przy ul. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie. 
 

48. W ramach zarządzania drogami gminnymi: 
� wydano 5 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 3 decyzje uzgadniające lokalizację infrastruktury technicznej na terenie miasta i gminy 
Borne Sulinowo, 

� wydano 2 decyzje na lokalizację zjazdu na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo, 
� wydano 4 umowy na udostępnienie nieruchomości w celu prowadzenia robót i umieszczenia 

urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy Borne Sulinowo, 
� wydano 3 umowy na lokalizację infrastruktury technicznej i udostępnienie nieruchomość na cele 

budowlane w na terenie gminy Borne Sulinowo. 
 
49. Przygotowano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę do Starostwa 

Szczecineckiego: 
� przebudowa drogi polegająca na utwardzeniu powierzchni gruntu w pasie drogi gminnej dz. nr 

82/2 obr. 06 Borne na wysokości budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. F. Chopina nr 
3A, 3B,  

� przebudowa drogi polegająca na utwardzeniu powierzchni gruntu w pasie drogi gminnej dz. nr 
73/2 obręb 06 Borne na wysokości budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy  
ul. M. Konopnickiej nr 5,  

� przebudowa drogi polegająca na utwardzeniu powierzchni gruntu w pasie drogi gminnej dz. nr 
43/3, 44 obr. 06 Borne na wysokości budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy  
ul. L. Kruczkowskiego nr 8,  

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

50. Przygotowano kopię dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
realizację zadania: Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie 
ogólnodostępnych stref sportowo – rekreacyjnych w miejscowościach Krągi i Silnowo i przesłano  
z niezbędnymi wyjaśnieniami do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. 
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51. Przygotowano kopię dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
realizację zadania: Budowa pomostów w Zatoce Cichej na jeziorze Pile w ramach projektu 
Zwiększenie atrakcyjności jeziora Pile poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej 
i edukacyjnej i przesłano z niezbędnymi wyjaśnieniami do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. 

52. Na konwencie sołtysów przedstawiono załoŜenia funkcjonowania nowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

53. Przygotowano procedurę udzielenia zamówienia na realizację zadania „Remont ogrodzenia przy 
Gimnazjum w Silnowie”. 

54. Udzielono wyjaśnień do wniosków o płatność do NFOŚ w Warszawie związanych z zadaniem 
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łubowie oraz Termomodernizacja MBP w Bornem Sulinowie. 

55. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na zadanie: „Dowozy dzieci  
i młodzieŜy do szkół w roku szkolnym 2012-2013”. 

56. Przygotowano dokumentację odbioru końcowego zdania: „Budowa pochylni dla osób 
niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Łubowie”. Zadanie zrealizowano i zakończono. 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
57. Prowadzonych jest 8 postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
58. Wydano 1 postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach. 
59. Podpisano z Wojewodą Zachodniopomorskim porozumienie w sprawie udzielenia upowaŜnienia do 

wykonania i montaŜu krzyŜy na cmentarzu Ŝołnierskim w Kłominie. 
60. Wydano cztery pozytywne decyzje w sprawie wycinki drzew. 
61. Przekazano do Referatu Finansów i BudŜetu w/m pismo w sprawie zwrotu kaucji zabezpieczającej 

pokrycie naleŜności z tytułu obniŜenia części pni pozostałych w ziemi po ścięciu drzew oraz pokrycie 
naleŜności z tytułu nasadzeń.  

62. Udzielono trzech odpowiedzi w sprawie  wycinki i przeprowadzenia cięć sanitarnych drzew. 
63. Wystosowano pięć zawiadomień w sprawie przeprowadzenia lustracji w terenie celem wydania 

protokołu oględzin drzew. 
64. Wystąpiono do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie o informację,  

w której klasie czystości wód powierzchniowych znajduje się jez. Pile. 
65. Wystosowano pismo dotyczące uporządkowania nieruchomości oznaczonej działką nr 264/1 obr. 

Kiełpino ze zgromadzonych na niej odpadów. 
66. Wystosowano pismo w sprawie zaprzestania zanieczyszczania środowiska nieczystościami ciekłymi 

pochodzącymi z nieruchomości oznaczonej działką nr 64/1 obr. i miejscowość Komorze. 
67. Zakupiono 20 szt. ławek parkowych oraz 17 szt. koszy ulicznych z przeznaczeniem na 

zagospodarowanie terenów sołectw. 
68. Podpisano umowę najmu 2 szt. kabin sanitarnych (w tym jedna dla osób niepełnosprawnych) na 

okres letni od 23.04.2012r. do 28.09.2012r. oraz serwisowania 2 szt. kabin sanitarnych 
zlokalizowanych przy ścieŜce edukacyjnej "Nasze małe arboretum " w Bornem Sulinowie. 

69. Udzielono odpowiedzi w sprawie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Silnowo. 
 

GOSPOPDARKA NIERUCHOMO ŚCIAMI I ROLNICTWO 
 

70. Zawarto 5 umów dzierŜaw na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne Sulinowo. 
71. Rozwiązano 2  umowy dzierŜawy.  
72. Wywieszono 10 wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierŜawy. 
73. Rozpatrzono 7 wniosków na dzierŜawę. 
74. W dniu 26.04.2012 r. odbyła się kontrola schroniska dla bezdomnych zwierząt, z którym  gmina ma 

zawartą umowę. Sprawdzono stan zwierząt oraz sporządzono dokumentację ewidencyjną zwierząt. 
75. Wydano 68 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
76. Wystosowano dodatkowy wniosek o przekazanie dotacji celowej dla Gminy Borne Sulinowo na 

postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do 
produkcji rolnej zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i rozwoju wsi z 23 sierpnia 
2006 r. 

77. Wydano 10 szt. zaświadczeń dla rolników o posiadaniu gospodarstwa rolnego. 
78. Potwierdzono 2 szt. oświadczeń wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym. 
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79. Wystosowano do Wojewódzkiego Urzędu w Szczecinie sprawozdanie o udzielonej pomocy 
publicznej w rolnictwie lub rybołóstwie innej niŜ pomoc DEMINIS. 

 
 

REFERAT ORGANIZACYJNY  
 

80. W dniu 14 maja br. Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Burmistrza  
Nr 24/2012 do przeprowadzenia naboru na stanowisko straŜnika miejskiego – aplikanta dokonała 
otwarcia ofert. Na konkurs wpłynęło 12 ofert, które zostały zakwalifikowane  
do II etapu konkursu. Drugi etap konkursu odbył się w dniu 16.05.2012r.  
z zastosowaniem techniki naboru w formie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. W wyniku naboru 
Komisja nie wyłoniła Ŝadnego kandydata do zatrudnienia. 

81. Przekazano do Urzędu Skarbowego w Szczecinku oświadczenia majątkowe wraz z kopią zeznania 
podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) w roku podatkowym  
za rok 2011 złoŜone przez zastępcę burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną 
oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta. Oświadczenia zostały złoŜone  
w ustawowym terminie, tj. do dnia 30.04.2012r. 

82. Sporządzono w formie elektronicznej i wysłano do Ministerstwa Zdrowia sprawozdanie   
z realizacji Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego w roku 2011. 

83. W miesiącu marcu br. podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 2 umowy na 
organizację robót publicznych, w ramach których zatrudniono 7 osób oraz 1 umowę na organizację 
staŜu, w ramach której staŜ odbywają 3 osoby. Ponadto przyjęto do wykonywania prac społecznie 
uŜytecznych 25 osób z terenu Gminy Borne Sulinowo. Osoby te zostały skierowane do wykonywania 
prac porządkowych na terenie Sołectw oraz do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  
Sp. z  o.o. w Bornem Sulinowie i Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. 

84. W dniu 8 maja br. wydano postanowienie pozytywnie opiniujące wydanie nowego zezwolenia na dla 
Ewangelicznego Związku Braterskiego z siedzibą w Szczecinku na wykonywanie przewozu osób  
w obrębie powiatu na linii: Nr 62202 Szczecinek – Parsęcko III – Radacz – Obrąb – Juchowo – 
Kłosówko – Silnowo – Piława skrz. – Międzylesie skrz. – Strzeszyn skrz. – Łubowo – Liszkowo 
skrz. – Borne Sulinowo. 

85. W miesiącu kwietniu br. prawnik udzielający porad prawnych dla mieszkańców miasta i gminy 
Borne Sulinowo udzielił następującej pomocy prawnej: przyjął ogółem 18 osób i udzielił 23 porad. 

86. Przyjęto opłatę skarbową na kwotę około 1.470,00 zł. 
87. Zarejestrowano 1844 pisma wpływające do Urzędu. 
88. Wysłano 1246 przesyłek poleconych, 254 listy zwykłe oraz około 50 sztuk plakatów. 
89. W ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi na tablicach Urzędu 

wywieszono 31 obwieszczenia oraz plakaty okolicznościowe. 
 

SPRAWY OBYWATELSKIE 
 
90. Działalność  Komisji ds. PRPA. 
 

� W okresie międzysesyjnym odbyły się 2 posiedzenia Komisji, na które wezwano  
9 osób w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego. Stawiło się 6 osób,  
z których 5 osób podjęło decyzję o dobrowolnym zgłoszeniu się na terapię w systemie 
stacjonarnym lecznictwa odwykowego, 1 osobie zakupiono bilet miesięczny  
z przeznaczeniem na dojazd na zajęcia terapeutyczne w systemie dziennym, 8 osób skierowano 
na badania okresowe i terapię podtrzymującą.  

� Ustalono terminy przyjęcia na oddział psychiatryczny w celu przeprowadzenia detoksykacji 1 
osoby.  

� 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 2 teczki akt spraw celu przebadania i wydania opinii w przedmiocie 
uzaleŜnienia osób od alkoholu. 

� Współpracowano ze słuŜbami i instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem alkoholizmowi, 
narkomanii oraz przemocy w rodzinie.  
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� W dniu 27 kwietnia 2012r. zorganizowano szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie oraz uzaleŜnieniom. W wyŜej wymienionym szkoleniu wzięło udział 45 osób - 
przedstawicieli policji, straŜy miejskiej, słuŜby zdrowia, kuratorów zawodowych oraz nauczycieli 
i pracowników socjalnych.  

  
91. 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  15 osób z 31 zgłoszonych.   
 
92. USC 
 
Lp. Dane statystyczne o liczbie zadań zrealizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego  

Liczba sporządzonych aktów urodzeń: 
 

1. 

a)  ogółem  2 

 d) w tryb. art. 73  2 
2. Liczba sporządzonych aktów małŜeństw  
 a) ogółem 3 
3. Liczba sporządzonych aktów zgonu 
 a) ogółem 2 
4. Liczba wydanych decyzji administracyjnych   
 na podstawie art. 28 3 
 na podstawie art. 73 2 
5. Liczba wydanych odpisów i zaświadczeń   
 Liczba odpisów skróconych ( z wyłączeniem odpisów wydanych na drukach 

wielojęzycznych)  
85 

6. Liczba wydanych odpisów skróconych na drukach wielojęzycznych  
 
 

15 

7. Liczba przyjętych oświadczeń o wstąpieniu  
w związek małŜeński 

 

 w lokalu usc 19 
 poza lokalem USC 

 
5 

8. Liczba innych czynności kierownika usc  
 - liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających 

zawarcie małŜeństwa                   ( art. 4 kro )  
9 

 - 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 )  

0 

 - liczba wydanych zezwoleń na zawarcie małŜeństwa przed upływem 
określonego w art. 4 kro 

1 

 - liczba przyjętych oświadczeń małŜonka rozwiedzionego o powrocie do 
nazwiska, które nosił przed zawarciem małŜeństwa 

4 

9. Liczba wyroków rozwodowych przesłanych przez Sądy Okręgowe  6 
10.  Liczba sporządzonych przypisków do aktów stanu cywilnego  14 
11. Liczba przypisków przesłanych z innych USC 12 

 
 
Trwa wprowadzanie do systemu komputerowego wszystkich aktów stanu cywilnego  
( urodzeń, małŜeństw, zgonów ) z lat 1945-2011 w związku ze zmianami  ustawy o dowodach osobistych, 
ustawy o ewidencji ludności i ustawy o aktach stanu cywilnego oraz z wdraŜaniem aplikacji  
„Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego UŜytkownika” - ZMOKU. W okresie międzysesyjnym 
wprowadzono 122 akty małŜeństw z lat 1973 - 1974.  
 
 
 
 
 
 
            

. 
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