
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  19 lutego 2013r. 

 

SPOTKANIA  

 

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła w następujących 

spotkaniach: 

� 20 lutego 2012 r.- uroczyste spotkanie na którym podziękowano za społeczną pracę Panu Janowi 

Pieczyńskiemu, który podjął decyzję o rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Koła Terenowego 

PZERiI w Łubowie, 

� 25 lutego 2013 r. –spotkanie z  przedstawicielami zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz 

spółdzielni mieszkaniowych z terenu Bornego Sulinowa w sprawie zasad wypełniania deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, 

� 26 lutego 2013r. - udział w spotkaniu dotyczącym rekultywacji na cele przyrodnicze terenów 

zdegradowanych, poligonowych - Nadleśnictwo Borne Sulinowo, 

� 26 lutego 2013r. - udział w spotkaniu połączonym z warsztatami z  prezesem Forum Turystyki 

Regionów oraz Radnymi Rady Miejskiej w sprawie wypracowania koncepcji zbudowania marki 

„Miasto Turystyczne”, 

� 27 lutego 2013r. - z Dyrektorem ZOZ-u – sprawy bieŜące, 

� 27 lutego 2013r. - spotkanie z Dyrektorem Centrum Kultury i Rekreacji - organizacja obchodów 

20-lecia Bornego Sulinowa, 

� 28 lutego 2013r. –Rada Nadzorcza PUK, 

� 01 marca 2013r. – z Prezesem PWiK ze Szczecinka – sprawy bieŜące, 

� 04 marca 2013r. –  spotkanie z przedstawicielami zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz 

spółdzielni mieszkaniowych z terenu Bornego Sulinowa w sprawie zasad wypełniania deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, 

� 04 marca 2013r.- zebranie wiejskie w Sołectwie Dąbie - w sprawie zasad wypełniania deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, 

� 05 marca 2013r. – z Dyrektorem Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie – sprawy bieŜące szkoły, 

� 05 marca 2013r. – z Prezesem PKS Koszalin,  

� 06 marca 2013r. – wybory sołtysa w sołectwie Rakowo, 

� 07 marca 2013r. -podpisano umowy poŜyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów 

kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi 

objętego PROW na lata 2007-2013, 

� 08 marca 2013r. – z Panią Solską Krystyną – w sprawie moŜliwości utworzenia w Bornem 

Sulinowie filii Uniwersytetu III wieku, 
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W sprawach skarg i wniosków -  w okresie międzysesyjnym -  Burmistrz Bornego Sulinowa 

oraz Zastępca Burmistrza  przyjmowali  48  interesantów. 

 

FINANSE  
 

1. 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, 

- w dniu 16 maja 2012 roku wpłynęło do Urzędu zawiadomienie Kuratorium Oświaty w Szczecinie   
Nr KO.VIII.3122.194.2012.JK z dnia 14 maja 2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 
celem wydania decyzji w sprawie zwrotu części dotacji celowej w kwocie 35.174,94 zł, 

- w dniu 14 czerwca 2012 roku wpłynęło do Urzędu pismo Kuratorium Oświaty w Szczecinie            
Nr KO.VIII.3122.291.2012.BP z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zakończenia postępowania 
dotyczącego wydania przedmiotowej decyzji, 

- w dniu 16 lipca 2012 roku otrzymaliśmy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego                        
Nr KO.VIII.3122.327.2012.APG z dnia 11 lipca 2012 roku orzekającą zwrot przez Gminę Borne 
Sulinowo części dotacji celowej udzielonej w 2010 roku przez Wojewodę Zachodniopomorskiego   
na realizację wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w 2010 r., jako pobranej w nadmiernej 
wysokości w kwocie 35.174,94 zł wraz z naleŜnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla 
zaległości podatkowych, liczonymi począwszy od dnia stwierdzenia nieprawidłowości, tj. od dnia   
22 lutego 2012 r., 

- w dniu 27 lipca 2012 roku za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego złoŜyliśmy 
odwołanie do Ministerstwa Finansów od decyzji administracyjnej Wojewody 
Zachodniopomorskiego z dnia 11 lipca 2012 r., 

- w dniu 9 sierpnia 2012 roku wpłynęło do nas pismo Wojewody Zachodniopomorskiego                   
Nr FB.4.021.62.1.2012.MPA w sprawie przekazania do Ministra Finansów akt sprawy wraz               
z naszym odwołaniem od decyzji, 

- w dniu 17 września 2012 roku wpłynęło postanowienie Ministra Finansów                                       
Nr FS5/4135/200/MQR/12/BMI9-11542 informujące nas o tym, Ŝe odwołanie z dnia 27 lipca 2012 r. 
wniesione przez Gminę zostanie rozpatrzone w terminie do dnia 21 grudnia 2012 r.  W uzasadnieniu 
podano, Ŝe ustawowy termin załatwienia przedmiotowej sprawy został przesunięty ze względu             
na duŜą liczbę odwołań przekazanych Ministrowi Finansów celem rozpatrzenia oraz konieczność 
szczegółowej, a przez to bardziej czasochłonnej, analizy kaŜdej sprawy.  

- w dniu 24 września 2012 roku wpłynęło postanowienie Ministra Finansów                                        
Nr FS5/4135/200/MQR/12/BMI9-11542 informujące nas o przysługującym Gminie prawie                 
do wzięcia czynnego udziału w postępowaniu, w tym prawie do wypowiedzenia się w sprawie           
w zakresie materiału dowodowego dotyczącego sprawy i złoŜonych Ŝądań, 
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- w dniu 28 września 2012 roku przesłano do Ministerstwa Finansów pismo Nr FB.3020.21.2012.LŁ 
podtrzymujące stanowisko wyraŜone w odwołaniu od decyzji administracyjnej Wojewody 
Zachodniopomorskiego z dnia 11 lipca 2012 r. nr KO.VIII.3122.327.2012.APG, 

- w dniu 31 grudnia 2012 roku wpłynęła decyzja Ministra Finansów                         
Nr FS5/4135/200/MQR/12/BMI9-11542 z dnia 21 grudnia 2012 r., na podstawie, której Minister 
Finansów uchylił zaskarŜoną decyzję Zachodniopomorskiego Wojewody z dnia 11 lipca 2012 r.       
w części dotyczącej określenia terminu, od jakiego nalicza się odsetki w sprawie i rozstrzygając,      
co do istoty sprawy w tym zakresie orzekł, Ŝe naliczenie odsetek w wysokości określonej jak dla 
zaległości podatkowych następuje począwszy od dnia 27 lutego 2012 r. do dnia dokonania zwrotu 
dotacji. W pozostałej części Minister Finansów utrzymał zaskarŜoną decyzję Wojewody 
Zachodniopomorskiego z dnia 11 lipca 2012 r. w mocy. 

- w dniu 14 stycznia 2013 roku przesłano do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
za pośrednictwem Ministra Finansów skargę Nr FB.3020.11.2013.LŁ Gminy Borne Sulinowo         
na decyzję Ministra Finansów z dnia 21.12.2012r. zaskarŜając ją w całości, 

- w dniu 21 stycznia 2013 r. wpłynęło od Wojewody Zachodniopomorskiego upomnienie Nr 4/2013    
z dnia 15 stycznia 2013 r. wzywające Gminę Borne Sulinowo do zapłaty kwoty 35.174,94 zł wraz     
z odsetkami w wysokości 4.436,00 zł w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia upomnienia, 

- w dniu 22 stycznia 2013 roku przesłano do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie 
wniosek Nr FB.3020.38.2013.LŁ o rozłoŜenie na 10 rat miesięcznych płatnych w terminie do 20-go 
kaŜdego miesiąca zaległości z tytułu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej otrzymanej 
w 2010 r. wraz z naleŜnymi odsetkami za zwłokę, począwszy od miesiąca marca 2013r.                   
tj. po dokonaniu odpowiednich zmian w budŜecie Gminy na 2013 r. W przypadku wydania przez 
Wojewodę pozytywnej decyzji odsetki za zwłokę w płatności nie będą naliczane.  

-  w dniu 22 stycznia 2013 roku przesłano do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie pismo 
Nr FB.3020.39.2013.LŁ informujące Wojewodę, iŜ złoŜenie do WSA w Warszawie skargi               
na decyzję Ministra Finansów według Gminy powoduje wstrzymanie decyzji Wojewody 
Zachodniopomorskiego Nr KO.VIII.3122.327.2012.APG z dnia 11.07.2012r., gdyŜ nie jest ona 
prawomocna i w związku z tym nie powinno być w stosunku do Gminy Borne Sulinowo 
prowadzone postępowanie egzekucyjne z tego tytułu, 

- w dniu 30 stycznia 2013 roku wpłynęło od Wojewody Zachodniopomorskiego pismo                       
Nr FB.4.3152.50.2.2012.MPA z dnia 28.01.2013r. informujące, iŜ wniesienie skargi nie wstrzymuje 
wykonania aktu lub czynności, a podstawą odstąpienia od wszczęcia egzekucji administracyjnej jest 
zapłata lub orzeczone decyzją administracyjną, rozłoŜenie na raty spłaty naleŜności pienięŜnych, 

- w dniu 31 stycznia 2013 roku przesłano do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie pismo 
Nr FB.3020.39.2013.LŁ  o wstrzymanie decyzji KO.VIII.3122.327.2012.APG Wojewody 
Zachodniopomorskiego dotyczącej zwrotu części dotacji celowej i o nie wszczynanie egzekucji 
administracyjnej do czasu rozstrzygnięcia przedmiotowego wniosku i wydania decyzji 
administracyjnej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w sprawie rozłoŜenia spłaty 
przedmiotowej kwoty na raty, 

- w dniu 30 stycznia 2013 roku wpłynęło od Wojewody Zachodniopomorskiego pismo                      
Nr FB.4.3122.1.2.1.2013. MPA z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie uzupełnienia wniosku           
o udzielenie ulgi w spłacie naleŜności niepodatkowych stanowiących dochód budŜetu państwa          
o dokumenty odzwierciedlające sytuację gospodarczo-finansową JST oraz o wszelkie dodatkowe 
dokumenty mogące potwierdzić informacje i fakty przywołane w złoŜonym wniosku, 
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- w dniu 1 lutego 2013 roku i w dniu 28 lutego  2013 roku przesłano do Wojewody 
Zachodniopomorskiego wraz z pismami przewodnimi Nr FB.3020.38.2013.LŁ dokumenty 
odzwierciedlające sytuację gospodarczo-finansową Gminy Borne Sulinowo, 

- w dniu 27 lutego 2013 roku wpłynęło od Wojewody Zachodniopomorskiego pismo                          
Nr FB.4.3122.1.2.2.2013.MPA z dnia 22 lutego 2013 roku informujące, iŜ z uwagi na konieczność 
dokonania oceny zasadności udzielenia wnioskowanej przez Gminę ulgi w oparciu o dokumentację 
finansową jednostki przekazaną do siedziby Urzędu w dniu 4 lutego 2013 r. oraz w świetle 
okoliczności faktycznych, ustalono datę 23 marca 2013 r., jako kończącą okres wyznaczony             
na rozpatrzenie i zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie, 

- w dniu 1 marca 2013 r. wpłynęło od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
doręczenie odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu Sygn. akt V SA/Wa 642/13. Wpisu 
nie uiszczono z uwagi na małe prawdopodobieństwo rozpatrzenia przez WSA skargi na korzyść 
Gminy Borne Sulinowo, 

- w dniu 11 marca 2013 roku otrzymaliśmy od Wojewody Zachodniopomorskiego pismo                  
Nr FB. 4.3122.1.2.3.2013.MPA z dnia 6 marca 2013 roku informujące o moŜliwości zapoznania              
się z aktami sprawy, wypowiedzenia, co do zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych Ŝądań. 

   W chwili obecnej Gmina oczekuje na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego o rozłoŜeniu        
na raty kwoty w wysokości 35.174,94 zł. 

2. W sprawie zwrotu części dotacji celowej w kwocie 41.894,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy 
osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote), udzielonej Gminie Borne Sulinowo, na realizację wypłat 
stypendiów i zasiłków szkolnych w 2011 roku: 

- 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 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), 

- w dniu 24 maja 2012 roku wpłynęło do Urzędu zawiadomienie Kuratorium Oświaty w Szczecinie   
Nr KO.VIII.3122.224.2012.JK z dnia 21 maja 2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego 
celem wydania decyzji w sprawie zwrotu części dotacji celowej w kwocie 41.849,00 zł, 

- w dniu 25 czerwca 2012 roku wpłynęło do Urzędu pismo Kuratorium Oświaty w Szczecinie           
Nr KO.VIII.3122.297.2012.JK z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zakończenia postępowania 
dotyczącego wydania przedmiotowej decyzji, 

- w dniu 26 lipca 2012 roku otrzymaliśmy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego                        
Nr KO.VIII.3122.361.2012.APG z dnia 20 lipca 2012 roku orzekającą zwrot przez Gminę Borne 
Sulinowo części dotacji celowej udzielonej w 2011 roku przez Wojewodę Zachodniopomorskiego    
na realizację wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w 2011 r., jako pobranej w nadmiernej 
wysokości w kwocie 41.894,00 zł wraz z naleŜnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla 
zaległości podatkowych, liczonymi od dnia 24 kwietnia 2012r., (tj. dnia następnego po otrzymaniu 
wezwania z dnia 19 kwietnia 2012r. L.dz. KO.VIII.3122.147.2012.JK), do dnia wpłaty włącznie                    
z tym dniem, 
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- w dniu 1 sierpnia 2012 roku za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego złoŜyliśmy 
odwołanie do Ministerstwa Finansów od decyzji administracyjnej Wojewody 
Zachodniopomorskiego z dnia 20 lipca 2012 r., 

- w dniu 16 sierpnia 2012 roku wpłynęło do nas pismo Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-
4.021.66.2012.TM w sprawie przekazania do Ministra Finansów akt sprawy wraz z naszym 
odwołaniem od decyzji, 

- w dniu 14 września 2012 roku wpłynęło postanowienie Ministra Finansów                                        
Nr FS5/4135/203/MQR/12/BMI9-11764 11542 informujące nas o przysługującym Gminie prawie do 
wzięcia czynnego udziału w postępowaniu, w tym prawie do wypowiedzenia się w sprawie               
w zakresie materiału dowodowego dotyczącego sprawy i złoŜonych Ŝądań, 

- w dniu 21 września 2012 roku przesłano do Ministerstwa Finansów pismo Nr FB.3020.142.2012.LŁ 
podtrzymujące stanowisko wyraŜone w odwołaniu od decyzji administracyjnej Wojewody 
Zachodniopomorskiego z dnia 20 lipca 2012 r. nr KO.VIII.3122.361.2012.APG, 

- w dniu 21 września 2012 roku wpłynęło postanowienie Ministra Finansów                                        
Nr FS5/4135/203/MQR/12/BMI9-11764 informujące nas o tym, Ŝe odwołanie z dnia 20 lipca 2012 r. 
wniesione przez Gminę zostanie rozpatrzone w terminie do dnia 31 października 2012 r.                  
W uzasadnieniu podano, Ŝe ustawowy termin załatwienia przedmiotowej sprawy został przesunięty 
ze względu na wymóg zagwarantowania Gminie moŜliwości wzięcia czynnego udziału                     
w postępowaniu,  

- w dniu 12 listopada 2012 r. wpłynęło postanowienie Ministra Finansów                                             
Nr FS5/4135/203/MQR/12/BMI9-11764 z dnia 7 listopada 2012 r. informujące, iŜ wniesione przez 
Gminę Borne Sulinowo odwołanie od decyzji zostanie rozpatrzone w terminie do dnia 21 grudnia 
2012 r. W uzasadnieniu podano, Ŝe wyznaczony termin załatwienia sprawy został przesunięty           
ze względu na skomplikowany stan faktyczny sprawy oraz duŜą liczbę odwołań przekazanych 
Ministrowi Finansów celem rozpatrzenia i konieczność szczegółowej, a przez to bardziej 
czasochłonnej, analizy kaŜdej sprawy, 

- w dniu 31 grudnia 2012 roku wpłynęła decyzja Ministra Finansów                                                     
Nr FS5/4135/203/MQR/12/BMI9-11764 z dnia 21 grudnia 2012 r., na podstawie, której Minister 
Finansów utrzymał zaskarŜoną decyzję Zachodniopomorskiego Wojewody w mocy,  

- w dniu 14 stycznia 2013 roku przesłano do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
za pośrednictwem Ministra Finansów skargę Nr FB.3020.12.2013.LŁ Gminy Borne Sulinowo          
na decyzję Ministra Finansów z dnia 21.12.2012r. zaskarŜając ją w całości, 

- w dniu 17 stycznia 2013 r. wpłynęło od Wojewody Zachodniopomorskiego upomnienie Nr 3/2013        
z dnia 15 stycznia 2013 r. wzywające Gminę Borne Sulinowo do zapłaty kwoty 41.894,00 zł wraz    
z odsetkami w wysokości 4.368,00 zł w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia upomnienia, 

- w dniu 21 stycznia 2013 roku przesłano do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie 
wniosek Nr FB.3020.32.2013.LŁ o rozłoŜenie na 10 rat miesięcznych płatnych w terminie do 20-go 
kaŜdego miesiąca zaległości z tytułu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej otrzymanej 
w 2011 r. wraz z naleŜnymi odsetkami za zwłokę, począwszy od miesiąca marca 2013 r. tj. po 
dokonaniu odpowiednich zmian w budŜecie Gminy na 2013 r. W przypadku wydania przez 
Wojewodę pozytywnej decyzji odsetki za zwłokę w płatności nie będą naliczane.  

-  w dniu 21 stycznia 2013 roku przesłano do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie pismo 
Nr FB.3020.34.2013.LŁ informujące Wojewodę, iŜ złoŜenie do WSA w Warszawie skargi               
na decyzję Ministra Finansów według Gminy powoduje wstrzymanie decyzji Wojewody 
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Zachodniopomorskiego Nr KO.VIII.3122.361.2012.APG z dnia 20.07.2012r., gdyŜ nie jest ona 
prawomocna i w związku z tym nie powinno być w stosunku do Gminy Borne Sulinowo 
prowadzone postępowanie egzekucyjne z tego tytułu, 

- w dniu 31 stycznia 2013 roku wpłynęło od Wojewody Zachodniopomorskiego pismo Nr FB-
4.3122.1.1.1.2013.AZA z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uzupełnienia wniosku o udzielenie 
ulgi w spłacie naleŜności niepodatkowych stanowiących dochód budŜetu państwa o dokumenty 
odzwierciedlające sytuację gospodarczo-finansową JST oraz o wszelkie dodatkowe dokumenty 
mogące potwierdzić informacje i fakty przywołane w złoŜonym wniosku, 

- w dniu 4 lutego 2013 roku przesłano do Wojewody Zachodniopomorskiego wraz z pismem 
przewodnim Nr FB.3020.32.2013.LŁ dokumenty odzwierciedlające sytuację gospodarczo-finansową 
Gminy Borne Sulinowo, 

- w dniu 19 lutego 2013 r. wpłynęło od Wojewody Zachodniopomorskiego pismo Nr                         
FB-4.3122.1.1.2.2013.AZA z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie uzupełnienia wniosku                       
o rozłoŜenie na spłaty naleŜności o kopie sprawozdań Rb-27S, Rb-28S i Rb-NDS wg stanu na dzień 
31.12.2012r. W piśmie tym Gmina Borne Sulinowo została poinformowana, iŜ w związku                  
z niemoŜnością dotrzymania terminu określonego w art. 35 k.p.a. z przyczyn niezaleŜnych               
od organu, wyznaczono nowy termin rozpatrzenia wniosku – tj. do dnia 21.03.2013r. 

- w dniu 25 lutego 2013 roku przesłano do Wojewody Zachodniopomorskiego wraz z pismem 
przewodnim Nr FB.3020.32.2013.LŁ kopie brakujących dokumentów, 

- w dniu 1 marca 2013 r. wpłynęło od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
doręczenie odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu Sygn. akt V SA/Wa 641/13. Wpisu 
nie uiszczono z uwagi na małe prawdopodobieństwo rozpatrzenia przez WSA skargi na korzyść 
Gminy Borne Sulinowo. 

   W chwili obecnej Gmina oczekuje na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego o rozłoŜeniu       
na raty kwoty w wysokości 41.894,00 zł. 

3. W sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/325/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia      
20 grudnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie planowanego 
deficytu budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów: 

  - w dniu 11 stycznia 2013 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wniosek 
o wydanie opinii o moŜliwości spłaty w latach 2013-2028 kredytu w kwocie 2.484.494,00 zł, 

  - w dniu 31 stycznia 2013 roku wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 
Zespół Zamiejscowy w Koszalinie Nr K-ZZ-0022/LK/57/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku           
w sprawie przesłania uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie Nr X/72/Z/2013 z dnia      
28 stycznia 2013 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii o moŜliwości spłaty kredytu 
zaciąganego przez Gminę Borne Sulinowo. 

   - przetarg nieograniczony na udzielenie przedmiotowego kredytu odbędzie się w dniu                     
18 marca 2013 roku.   

  4. W sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/327/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia       
20 grudnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego                 
na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW na lata 2007-2013 pt. „Odnowa obszarów 
wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnej strefy sportowo-rekreacyjnej 
w miejscowości Juchowo”: 
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    - w dniu 23 stycznia 2013 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wniosek 
o wydanie opinii o moŜliwości spłaty poŜyczki w roku 2013 w kwocie 276.710,00 zł, 

     - w dniu 13 lutego 2013 roku otrzymaliśmy pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 
Zespół Zamiejscowy w Koszalinie Nr K-ZZ-0022/LK/70/2013 z dnia 11 lutego 2013 roku              
w sprawie przesłania uchwały Nr XVI/92/Z/2013 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 
11 lutego 2013 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii o moŜliwości spłaty poŜyczki 
zaciąganej przez Gminę Borne Sulinowo, 

     - w dniu 15 lutego 2013 roku przesłano do Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie wniosek    
o udzielenie poŜyczki z budŜetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW      
2007-2013, 

     - w dniu 7 marca 2013 roku podpisano umowę poŜyczki Nr PROW313.11.03280.32                        
na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach 
działania 313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013. 

5. W sprawie wykonania uchwały Nr XXVII/340/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia      
20 grudnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego              
na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW na lata 2007-2013 pt. „Rewitalizacja 
przestrzeni publicznej Bornego Sulinowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej 
Biblioteki Publicznej”: 

    - w dniu 23 stycznia 2013 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wniosek 
o wydanie opinii o moŜliwości spłaty poŜyczki w roku 2013 w kwocie 100.000,00 zł, 

    - w dniu 13 lutego 2013 roku otrzymaliśmy pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 
Zespół Zamiejscowy w Koszalinie Nr K-ZZ-0022/LK/70/2013 z dnia 11 lutego 2013 roku              
w sprawie przesłania uchwały Nr XVI/91/Z/2013 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 
11 lutego 2013 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii o moŜliwości spłaty poŜyczki 
zaciąganej przez Gminę Borne Sulinowo, 

     - w dniu 15 lutego 2013 roku przesłano do Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie wniosek    
o udzielenie poŜyczki z budŜetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach                   
PROW 2007-2013, 

     - w dniu 7 marca 2013 roku podpisano umowę poŜyczki Nr PROW413.11.03279.32                        
na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach 
działania 313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013. 

6.  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. 

7. Zarządzeniem Nr 13/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 stycznia 2013 roku 
wprowadzono wzory sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek 
oświatowych z terenu Gminy Borne Sulinowo. Wykonania Zarządzenia powierzono Skarbnikowi 
Gminy i Dyrektorom jednostek oświatowych. 

 

8. W dniu 4 lutego 2013 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego               
w Szczecinie sprawozdanie Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów 
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związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału 
roku 2012. Sprawozdanie przesłano do wiadomości RIO w dniu 22 lutego 2013 roku.  

 

9. W dniu 4 lutego 2013 roku przesłano do Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie i w dniu          
7 lutego 2013 roku do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie sprawozdanie 
Rb-ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz naleŜności Skarbu Państwa z tytułu 
wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec            
4 kwartału 2012 roku. Sprawozdanie przesłano do wiadomości RIO w dniu 22 lutego 2013 roku.  

 

10. W dniu 4 lutego 2013 roku przesłano do Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie i w dniu        
12 lutego 2013 roku do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 
sprawozdania Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych                         
z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2012 roku. Sprawozdania przesłano                   
do wiadomości RIO w dniu 22 lutego 2013 roku.  

 
11. W dniu 6 lutego 2013 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego                 

w Szczecinie Wydziału Finansów i BudŜetu rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budŜetu 
państwa w 2012 roku w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy 
Wojewódzkie, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminom.  

12.  W dniu 6 lutego 2013 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego                
w Szczecinie Wydziału Spraw Społecznych informacje dotyczące wykorzystania dotacji celowych 
przekazanych w 2012 roku z budŜetu wojewody zachodniopomorskiego oraz realizacji dochodów 
budŜetu państwa, w tym: 

       - rozliczenie dotacji przyznanych w 2012 roku, 

       - rozliczenie dotacji przyznanej w 2012 r. na sfinansowanie działalności środowiskowego domu 
samopomocy, 

       - zestawienie wydatków poniesionych w ramach przyznanej dotacji celowej na sfinansowanie 
działalności bieŜącej środowiskowego domu samopomocy/powiatowego ośrodka wsparcia, 

       - informacje o realizacji dochodów budŜetowych w 2012 roku, 

       - rozliczenie dotacji przyznanych w 2012 r. na realizację „Rządowego programu wspierania 
niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” oraz „Rządowego programu 
wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”. 

13. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 11 lutego 2013 roku 
wprowadzono wzory sprawozdań rocznych z realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym 
rachunku i wydatków nimi finansowanych dla jednostek oświatowych z terenu Gminy Borne 
Sulinowo. Wykonanie Zarządzenia powierzono Skarbnikowi Gminy i Dyrektorom jednostek 
oświatowych. 

14. Na podstawie Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 20 lutego 2013 roku 
wprowadzono wzory sprawozdań  rocznych z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji 
kultury z terenu Gminy Borne Sulinowo. Wykonanie Zarządzenia powierzono Skarbnikowi Gminy 
i Dyrektorom instytucji kultury. 

15. W dniu 18 lutego 2013 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 
sprawozdania zbiorcze instytucji kultury, ZOZ-ów i innych osób prawnych, dla których organy 
wykonawcze jest są organami nadzorującymi za 2012 rok, w tym: 
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       - Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŜnych oraz poręczeń               
i gwarancji, 

       - Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŜnych, 

       - Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych, 

       - Rb-UN – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie naleŜności z tytułu papierów 
wartościowych. 

16. W dniu 22 lutego 2013 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 
Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania za 2012 rok, w tym: 

  - Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyŜce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, 

- Rb-27S – roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŜetowych jednostki samorządu 
terytorialnego,  

- Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych, 

- Rb-UN – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie naleŜności z tytułu papierów wartościowych 
wg wartości księgowej, 

- Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŜetowych jednostki samorządu 
terytorialnego, 

- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz poręczeń        
i gwarancji, 

- Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych, 

      - Rb-ST – roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu 
terytorialnego, 

      - Rb-PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych, 

- Rb-34S – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa 
w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

17.  Na podstawie Zarządzenia Nr 24/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 28 lutego 2013 roku 
zmieniono Zarządzenie Nr 2/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie 
planu finansowego budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok. Zmieniono Załącznik Nr 3 – Plan 
finansowy dochodów budŜetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Powodem zmiany załącznika było przesłanie przez 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie pismem Nr FB-1.3120.11.2013.5.MW z dnia 
22 lutego 2013 r. (data wpływu do Urzędu 25.02.2013r.) ostatecznych kwot dotacji celowych          
na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 
jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych, a takŜe       
na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień                
z organami administracji rządowej. 

OCHRONA ŚRODOWISKA  

W zakresie Ochrony Środowiska 

1. Wydano dwa postanowienia odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji           
o środowiskowych uwarunkowaniach. 

2. Prowadzone są trzy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
3. Wydano jedną decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych. 
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4. Przekazano do Wojewódzkiego Inspektoratu  Ochrony Środowiska w Szczecinie informację za 2012 
rok, dotyczącą gospodarowania odpadami na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

5. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie 
Wydział Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych (KPOŚK) za rok 2012. 

6. Przekazano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie Biuro w Koszalinie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego, Wydział Ochrony Środowiska w Szczecinie sprawozdanie  
OŚ-OP 3 o wielkościach odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku                  
i recyklingu oraz poniesionych wydatkach za 2012 rok . 

7. Przekazano do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdania  SG-01-2/M i SG-01-2/W w zakresie 
leśnictwa i ochrony środowiska oraz sprawozdanie SG-01-4/ZOS ze środków trwałych za 2012 rok. 

8. Przekazano do Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie 
Terenowy Oddział w Szczecinku sprawozdanie RRW-13 za rok 2012 dotyczące wykonania obiektów 
małej retencji wodnej. 

9. Za pośrednictwem Sołtysów poszczególnych sołectw z terenu Gminy Borne Sulinowo, przekazano 
mieszkańcom informację o naborze wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest w 2013r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  

10. Przekazano do Starosty Szczecineckiego sprawozdanie z realizacji działań naprawczych w 2012 roku 
ujętych w „Programie ochrony powietrza dla strefy powiat szczecinecki w zakresie pyłu 
zawieszonego PM10 za rok 2009”. 

 

W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa 

11. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku 46 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. 

12. Wydano zaświadczenia o wielkości posiadanego lub nieposiadania gospodarstwa rolnego 
oraz uŜytków rolnych w ilości – 26 szt. 

13. Wysłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku 5 szt. wniosków o wydanie zezwolenia                
na usunięcie drzew/krzewów  z działek będących własnością gminy.  

14. Przeprowadzono 5 lustracji w terenie odnośnie wycinki drzew/krzewów, w wyniku której       
sporządzono protokoły oględzin niezbędne do wydania decyzji. 

15. Podpisano umowę sprzedaŜy/przekazania drewna 3 szt. 
16. Wydano 25 decyzji w sprawie usunięcia drzew. 
17. Wezwano 6 osób do uzupełnienia braków formalnych występujących we wnioskach   
      o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

18. Przyjęto do rozpatrzenia 42 wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów. 
19. Wysłano do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie 2 szt. wniosków o wydanie 

zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, na odstępstwa od zakazów 
w stosunku do gatunków dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną.  

20. Sporządzono 1 postanowienie zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
zezwolenia na usunięcie drzew, z uwagi na występowanie na pniach drzew gatunków prawnie 
chronionych, do czasu rozpatrzenia sprawy przez inny organ. 

21. Wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie usunięcia drzewa. 
22. Wezwano do złoŜenia wyjaśnień w charakterze świadka 8 osób, w sprawie nielegalnej wycinki drzew 

w obrębie Łubowo. 
23. Wezwano do złoŜenia wyjaśnień w charakterze świadka 6 osób, w sprawie nielegalnej wycinki drzew 

w obrębie Liszkowo. 
24. Przyjęto do rozpatrzenia 73 szt. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2013. 
25. Wezwano 10 osób do złoŜenia wyjaśnień w sprawie zawyŜonych uŜytków rolnych podanych           

we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2013. 
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26. Wydano 50 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2013. 
 

W zakresie zamówień publicznych 

27. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na zadanie Rewitalizacja centrum 
Bornego Sulinowa poprzez budowę kortu tenisowego. Podpisano umowę z wykonawcą. 

28. Przygotowano postępowanie przetargowe na zadanie Udzielenie i obsługa kredytu bankowego          
na finansowanie planowanego deficytu budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok oraz spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych 
poŜyczek i kredytów. 

29. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na zadanie  Odnowa obszarów wiejskich 
Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnej strefy sportowo-rekreacyjnej                 
w miejscowości Juchowo. 

30. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na zadanie Świadczenie usług polegających             
na zastępstwie procesowym oraz doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w związku 
postępowaniem o zwrot nadpłaconego podatku VAT.  

31. Sporządzono i przesłano do Urzędu Zamówień publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych 
zamówieniach publicznych w roku 2012. 

32. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na zadanie Utrzymanie i opieka w schronisku 

zwierząt bezdomnych z terenu gminy Borne Sulinowo.  

W zakresie gospodarki odpadami. 

33. Wzięto udział w konferencji dotyczącej nowego systemu gospodarki odpadami w m. Rymań 
organizowanej przez przedsiębiorstwo SITA JANTRA Szczecin. 

34. Wzięto udział w szkoleniu Zamówienia publiczne w gospodarce odpadami. 
35. Od daty ogłoszenia uchwały Rady Miejskiej Bornego Sulinowa w sprawie wzoru deklaracji                  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie gminy Borne Sulinowo tj. dnia 5 lutego 
2013r. rozpoczęto akcję wydawania ww. deklaracji mieszkańcom  celem wypełnienia i złoŜenia         
w urzędzie. Wydanych deklaracji około 1000szt., przyjętych około 1200 szt. 

36. W dniu 4.03.2013r. zorganizowano spotkanie z mieszkańcami sołectwa Dąbie w sprawie zasad 
wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 

37. W dniu 6.03.2013r. zorganizowano spotkanie z mieszkańcami sołectwa Rakowo w sprawie zasad 
wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 

38. W dniach 25.02.2013r. oraz 4.03.2013r. zorganizowano w siedzibie Urzędu Miejskiego spotkanie       
z przedstawicielami zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych z terenu 
Bornego Sulinowa w sprawie zasad wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  
 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE 

1. W miesiącu lutym 2013 r. przesłano do podatników decyzje w/s wymiaru podatków na 2013 r.  
2. W miesiącu marcu 2013 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie informację 

o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym 
tj.  za miesiące luty 2013 r. 

3. W miesiącu marcu 2013r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 
sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach na rzecz sektora finansów publicznych 
za 2012 r. 

4. W miesiącu marcu 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 2012 rok.  

5. W miesiącu marcu 2013 r. przesłano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                  
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wniosek o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia        
z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami 
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jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod 
sztuczne zbiorniki wodne.  

INWESTYCJE 
1. W ramach zarządzania drogami gminnymi: 
• Wydano 16 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 4 decyzje na lokalizację zjazdu na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo, 
• Wydano 1 decyzje na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych na terenie 

miasta Borne Sulinowo, 
• Wydano 1 umowę i naliczono opłatę w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń 

infrastruktury technicznej na terenie gminy Borne Sulinowo, 
• Wydano 11 umów na lokalizację infrastruktury technicznej i udostępnienie nieruchomość na cele 

budowlane w na terenie gminy Borne Sulinowo, 
• Wydano 1 decyzję 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 5 decyzji na lokalizację zjazdu na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo, 
• Wydano 1 decyzję na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych na terenie 

miasta Borne Sulinowo, 
• Wydano 1 umowę i naliczono opłatę w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń 

infrastruktury technicznej na terenie gminy Borne Sulinowo, 
• Wydano 10 umów na lokalizację infrastruktury technicznej i udostępnienie nieruchomość na cele 

budowlane w na terenie gminy Borne Sulinowo, 
• Przygotowano 2 zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę do Starostwa 

Szczecineckiego: 
- Remont polegający na wymianie istniejącej aluminiowej instalacji elektrycznej                     
na miedzianą od zabezpieczenia z zachowaniem i odtworzeniem stanu pierwotnego                  
w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie,  

- Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej - obejmującej budowę trzech boisk do gier 
zespołowych, budowę wiaty oraz budowę ogrodzenia w m. Juchowo 

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: 

• Wykonania projektu koncepcyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkół                 
w Łubowie o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami kuchni i stołówki”. Wyłoniono 
wykonawcę. Podpisano umowę. Na spotkaniu w Zespole Szkół uzgodniono program funkcjonalno – 
uŜytkowy do ujęcia w koncepcji. Trwają prace projektowe. 

• „Wykonanie dokumentacji na budowę 6 szt. lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł 
odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo”. Wykonano dokumentację budowlaną. 

• Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania 
budynku garaŜowego na budynek remizy dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Bornem Sulinowie przy 
ul. Towarowej 4B”. ZłoŜono wniosek w Starostwie Powiatowym o wydanie decyzji pozwolenia       
na budowę. 

• Zakończono remont posadzki w stołówce w Zespole Szkół w Łubowie. 
• Zakupiono mieszankę mineralno-asfaltowej (asfalt w workach) do wbudowania na zimno w związku 

z remontami cząstkowymi naprawy nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. 
• MontaŜ rozłącznika zasilania 400V w obiekcie Szkoły podstawowej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego 

w Bornem Sulinowie. Wyłoniono wykonawcę. Planowana realizacja w kwietniu br. 
• Wykonanie prac elektrycznych w pomieszczeniach parteru budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Bornem Sulinowie przy ul. Szpitalnej 1. Wyłoniono wykonawcę. Planowana realizacja w kwietniu 
br. 

• Wymiana opraw oświetleniowych w Sali lekcyjnej nr 19 w Szkole podstawowej  
im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie. Wyłoniono wykonawcę. Planowana realizacja 
w kwietniu br. 
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• Trwa postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa 
bieŜni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej dla potrzeb Zespołu Szkół i  Szkoły Podstawowej 
w Bornem Sulinowie. 

 
3. Trwa budowa targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie. Odbyło się kilka spotkań wykonawcy    

i inwestora przy udziale projektanta oraz inspektora nadzoru w celu  uzgodnienia szczegółów 
dotyczących realizacji w/w zadania. 

4. Rozstrzygnięto przetarg na budowę kortu tenisowego przy Hali Sportowej w Bornem Sulinowie. 
Przekazano protokolarnie plac budowy wykonawcy. 

5. Trwają prace porządkowe w zakresie usuwania gruzu z terenów działek gminnych na terenie 
Kłomina oraz na terenie Bornego Sulinowa przeznaczonych do sprzedaŜy jak równieŜ z terenów 
zielonych. Roboty wykonuje firma nieodpłatnie w zamian za pozyskany gruz.  

6. Przygotowano dokumentację budowlaną i wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego          
w Szczecinku o Decyzję pozwolenia na rozbiórkę budynku w Kominie. 

7. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej dla zadania pn. Remont 
świetlicy wiejskiej w Łubowie. 

8. Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową. 
• Na ukończeniu są prace budowlano – remontowe w klatce B budynku przy ul. Słowackiego 9           

w m. Bornem Sulinowie.  
• Wykonano awaryjną naprawę – odbudowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Bolesława Chrobrego 

przy skrzyŜowaniu z Al. Niepodległości. 
• Rozpoczęto remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej w Bornem Sulinowie. 
• Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego (malowanie kilku pomieszczeń). 
• Odzysk kostki granitowej małej w związku z robotami ziemnymi na budowie targowiska w Bornem 

Sulinowie. 
• Wykonano rozdział instalacji wody w budynku komunalnym Silnowo 18. 
• Trwają prace remontowe w budynku Kulturalno-Oświatowym w Bornem Sulinowie w zakresie 

malowania części pomieszczeń i wykonania dostępu-dojścia do poddasza nieuŜytkowego. 
 

 

  PLANOWANIA PRZESTRZENNE I GEODEZJA 

Przygotowano i wydano: 

1. Siedemnaście zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Trzy wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. Dwie decyzje w sprawie podziałów nieruchomości. 

4. Jedną decyzję rozgraniczeniową. 

5. Dwa zaświadczenia o zmianie sposobu uŜytkowania obiektu budowlanego. 

6. Prowadzenie trzech postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. 

7. Udzielono informacji w sprawie projektu mpzpz dla obrębu Grabno. 

8. Udzielono wyjaśnień na temat zapisów w mpzpz dla obrębu Komorze i Silnowo . 

9. Sporządzono sprawozdanie z realizacji inwestycji celu publicznego. 

11. Wszczęto jedno postępowanie rozgraniczeniowe. 

12. Udzielono informacji Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego        
w Koszalinie w sprawie zapisów planu dla nieruchomości połoŜonych w obrębie Dąbrowica. 

13. Przesłano dokumenty do Sadu rejonowego w Szczecinku w sprawie budowy wieŜy telefonii 
komórkowej w Dąbrowicy. 
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14. Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Szczecinku w sprawie udostępnienia danych 
ewidencyjnych w ramach projektu „Wrota Parsęty” 

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. 

W dniu 21 listopada 2012r. Wykonawca planu przedstawił pierwszy projekt planu do akceptacji 
Burmistrza. Po szczegółowej analizie pierwszej wersji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działek nr 12/3, 12/16, 12/63, 
12/73, 12/92, 12/94, 22/61, 22/62 połoŜonych w miejscowości Dąbrowica zwrócono się do architekta       
o wprowadzenie zmian: 

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. 

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

3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grzywnik 

Do projektu mpzp wpłynęło 68 wniosków. 

W dniu 18 grudnia 2012r. wnioski zostały przekazane Wykonawcy do dalszej procedury planistycznej  

4. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juchowo, Jelonek, 
Silnowo i Piława. 

Wykonawca planu przedstawił pierwszą roboczą wersje projektu planu dla obrębu Jelonek            
do weryfikacji. Na bieŜąco dane są sprawdzane i przekazywane do wykonawcy planu 

5. 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.  

1. W dniu 8 stycznia 2013r. wydano decyzję nr RI.6725.10.3.2012/2013 ustalającą opłatę planistyczną. Z 
wykonanego w dniu 12 listopada 2012r. operatu szacunkowego dla  nieruchomości nr 7/19 i 7/24 
wynika, Ŝe wartość rynkowa nieruchomości gruntowej : 

-  według nieobowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynosi: 71 240,00zł. 

- według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynosi: 102 180,00 zł.  

RóŜnica wartości przed i po uchwaleniu planu dla w/w nieruchomości wynosi 30 940,00 zł., a zatem 
jednorazowa opłata, o której mowa wyŜej stanowiąca 30% tej róŜnicy wynosi: 9282,00 zł.              
Decyzja jest prawomocna. 

2. Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zostało zakończone postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji administracyjnej dotyczącej ustalenia jednorazowej opłaty     
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. „renty planistycznej”) dla nieruchomości lokalowej nr 4 
połoŜonej w budynku nr 7D wraz z udziałem w gruncie oraz w części wspólnej budynku na dz. nr 37/40 
w obrębie 06 w Bornem Sulinowie Gmina Borne Sulinowo w związku z uchwaleniem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo (uchwała nr XXXV/382/09 Rady 
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Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2009r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 
Zachodniopomorskiego nr 95 poz. 2708 w dn. 31.12.2009r.) po zbyciu w/w nieruchomości  - akt 
notarialny Rep. A nr 8637/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. (data wpłynięcia 31.12.2012r.). 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWO 

1. Wysłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku wniosek wraz z dokumentacją  
o wydanie zaświadczenia stwierdzającego samodzielność lokalu mieszkalnego.  

2. Rozliczono za miesiące: luty, marzec 2013r. fundusze remontowe za lokale komunalne, naleŜące      
do Wspólnot Mieszkaniowych. 

3. Przeprowadzono 4 przetargi  na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo. 

4. Po zakończonych negatywnie przetargach sporządzono protokoły uzgodnień.  
5. Zawarto protokół uzgodnień i przygotowano dokumentację do zawarcia aktu  notarialnego zbycia 

działki gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  
Nr 37/122, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06. 

6. Zawarto protokół uzgodnień i przygotowano dokumentację do zawarcia aktu  notarialnego zbycia 
lokalu mieszkalnego, połoŜonego w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo. 

7. Zawarto akt notarialny zbycia nieruchomości lokalowej połoŜonej przy ul. Kościuszki 26/4               
w miejscowości Łubowo. 

8. Zawarto protokół uzgodnień i przygotowano dokumentację do zawarcia aktu  notarialnego zbycia 
lokalu mieszkalnego, połoŜonego w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo. 

9. Zawarto akt notarialny zbycia nieruchomości lokalowej połoŜonej w miejscowości Silnowo. 
10. Udzielono pisemnych odpowiedzi dla osób zainteresowanych nabyciem nieruchomości gminnych. 
22.  Podano do publicznej wiadomości w formie wykazów  informację o nieruchomościach  

przeznaczonych do sprzedaŜy. 

23. Skompletowano niezbędną dokumentację i ogłoszono na miesiąc kwiecień przetargi na zbycie 
nieruchomości. 

24. Rozliczono dostawę mediów  do nieruchomości, połoŜonej w miejscowości Silnowo 24. 

25. Rozliczono dla poszczególnych uŜytkowników dostawę mediów do nieruchomości  zabudowanej 
połoŜonej przy ul. Szpitalnej 1 w miejscowości Borne Sulinowo. 

26. Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Szczecinku z wnioskiem o dokonanie zmian  
 w Księdze wieczystej naleŜącej do Gminy Borne Sulinowo. 

27. Wystosowano 4 Zawiadomienia o wszczęciu postępowania z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
w efekcie dokonanego podziału działki. 

28. Rozpatrzono 4 wnioski o dzierŜawę nieruchomości gminnych. 

29. Rozpatrzono 1 wniosek o uŜyczenie nieruchomości gminnej. 

30. Rozwiązano 1 umowę dzierŜawy. 

31.  Sporządzono 2 aneksy do zawartych umów dzierŜawy.  

32. Udzielono 6 odpowiedzi w sprawie udzielenia informacji posiadania majątkowego osób fizycznych.  

33.  Zawarto umowę uŜyczenia z Miejską Biblioteką Publiczną w Bornem Sulinowie. 

34. Wystosowano pisma do 60 osób wnioskujących o przydział lokalu mieszkalnego  
w sprawie złoŜenia zaświadczeń o posiadanych dochodach. 

35. Wystosowano do 156 dzierŜawców nieruchomości gminnych zawiadomienia o zmianie wysokości 
czynszu dzierŜawnego na rok 2013 r.  

36. W dniu 1 i 6 lutego 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej, na których rozpatrywano 
wnioski o przydział lokali mieszkalnych.  
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SPRAWY OBYWATELSKIE 

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 5 teczek 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.  

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych zorganizowano szkolenie dla członków Komisji ds. Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które odbyło się 25 lutego br.   

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  75 zgłoszonych.  Osoby te kierowane są głównie do prac porządkowych w 
miejscu ich zamieszkania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 
2010r. w sprawie podmiotów, w których jest odbywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie 
uŜyteczna wyznaczono następujące jednostki:  

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, 
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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.  

3. USC 

Lp. Dane statystyczne o liczbie zadań zrealizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego  

Liczba sporządzonych aktów urodzeń: 

 

1. 

a)  ogółem  - 

 b) w tryb. art. 35  - 

 c) w tryb. art. 70  - 

 d) w tryb. art. 73  - 

2. Liczba sporządzonych aktów małżeństw  

 a) ogółem 2 

 b) w tryb. art. 35  - 

 c) w tryb. art. 70  - 

 d) w tryb. art. 73  1 

3. Liczba sporządzonych aktów zgonu 

 a) ogółem 7 

 b) w tryb. art. 35  - 

 c) w tryb. art. 70  - 

 d) w tryb. art. 73  - 

4. Liczba wydanych decyzji administracyjnych   

 na podstawie art. 28 1 

 na podstawie art. 34 - 

 na podstawie art. 35 - 

 na podstawie art. 36 1 

 na podstawie art. 70 - 

 na podstawie art. 73 1 
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 o zmianie imienia i nazwiska 3 

 innych ( ze wskazaniem przedmiotu sprawy )  - 

5. Liczba wydanych odpisów i zaświadczeń   

 Liczba odpisów skróconych ( z wyłączeniem odpisów wydanych 

na drukach wielojęzycznych)  

46 

 Liczba odpisów zupełnych  3 

6. Liczba wydanych odpisów skróconych na drukach 

wielojęzycznych  

 

 

6 

7. Liczba przyjętych oświadczeń o wstąpieniu  

w związek małżeński 

 

 w lokalu usc 4 

 poza lokalem usc 2 

8. Liczba innych czynności kierownika usc  

 - liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa                   ( art. 4 kro )  

- 

 - liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających, że obywatel 

polski lub zamieszkały na terytorium RP cudzoziemiec 

mniemający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem 

polskim, może zawrzeć małżeństwo za granicą ( art. 71 )  

- 

 - liczba wydanych zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed 

upływem określonego w art. 4 kro 

1 

9. Liczba wyroków rozwodowych przesłanych przez Sądy 

Okręgowe  

6 

10.  Liczba sporządzonych przypisków do aktów stanu cywilnego  24 

11. Liczba przypisków przesłanych z innych USC 32 

 

4. Ewidencja ludności.  
Liczba Ludności  wg stanu na dzień 13.03.2013  

MIASTO  BORNE SULINOWO: 
pobyt stały            4.455     pobyt czasowy  276 

GMINA  BORNE SULINOWO: 
pobyt stały            5.044     pobyt czasowy  145 

----------------------------------------------------------------   

razem                    9.499                               421     
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ogółem  ludność   9.920 

W okresie od 1.02.2013  do  13.03.2013 r.  zarejestrowano: 

- urodzenia     9 

- zgony     12 

- małżeństwa     3   

- zameldowanie na pobyt stały  16 

- zameldowanie na pobyt czasowy  22 

- przemeldowanie    8 

- zameldowanie cudzoziemców  6 

- wymeldowanie z pobytu stałego                 28 

- wymeldowanie z pobytu czasowego           20 

5.  Dowody osobiste: 

- złożono 120 wniosków o wydanie dowodów osobistych, 

- wydano 110 dowodów osobistych, 

6. Działalność gospodarcza. 

Wpłynęły 43 wnioski do CEIDG, w tym: 

- zarejestrowano 5 nowych wpisów, 

- wykreślono 4 wpisy do CEIDG. 

REAGOWANIE KRYZYSOWE 

W zakresie zarządzania kryzysowego: 

a) W zakresie spraw obronnych: 
- w dniach 18 i 19 lutego  przeprowadzono kwalifikację wojskową przed Powiatową Komisją 
Lekarską; w kwalifikacji uczestniczył 1 pracownik UM. Do kwalifikacji  wezwano 64 męŜczyzn 
i 0,00 kobiet; stawiło się przed komisją 9 osób ( w trakcie wyjaśniania przyczyn nieobecności). 
Jednym z istotnych zjawisk utrudniających przebieg kwalifikacji jest nieprzestrzeganie 
obowiązku meldunkowego oraz nie informowanie o wyjeździe poza granice kraju.                                
Na kwalifikacje poniesiono wydatki w kwocie 895,20 zł (zwrot kosztów dojazdu wezwanych). 

b) w zakresie obrony cywilnej: 
- kontynuowane są prace  związane z opracowaniem  Planu Obrony cywilnej gminy, planowane 
zakończenie prac w czerwcu br; wdroŜenie planu do końca roku; 
w zakresie zarządzania kryzysowego: 
- na bieŜąco monitorowana jest sytuacja w zakresie bezpieczeństwa na terenie gminy; 
- w minionym okresie nie było powaŜnych zdarzeń  
- przeprowadzono  akcję „Bezpieczne ferie zimowe” ; zalecenia w zakresie bezpieczeństwa osób 
(dzieci i młodzieŜy) oraz przedsięwzięć profilaktycznych organizowanych i realizowanych  przez 
placówki oświatowe, rekreacyjne i słuŜby na terenie gminy zostały wykonane; w okresie ferii nie 
odnotowano powaŜniejszych naruszeń dyscypliny i porządku na terenie gminy; nie było 
powaŜnych wypadków;  
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- wg oceny Sanepid Szczecinek za ubiegły rok nie ma w tej dziedzinie powaŜnych zagroŜeń; 
(największym zagroŜeniem na terenie miasta pozostaje zapewnienie dostaw wody pitnej             
w wypadku przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia); 

c) w zakresie zabezpieczenia ppoŜ. 
- w okresie luty – marzec miały miejsce trzy poŜary w m. Łubowo ; 
- najczęstsza przyczyna poŜarów są nieszczelne przewody kominowe, zaprószenia ognia - 
piwnicy, wypalanie traw; 
- w akcji ratowniczej uczestniczyły jednostki OSP Łubowo; 
- w dniu 14 marca br przeprowadzono z zarządami OSP Juchowo, Łubowo, Borne Sulinowo           
i Miejsko-Gminnym Zarządem OSP spotkanie podczas, którego omówiono zasady oszczędnego 
gospodarowania oraz perspektywami dalszego rozwoju poszczególnych jednostek. 

REFERAT ORGANIZACYJNY 

1. W dniu 22 lutego 2013r. ogłoszony został nabór na stanowisko referenta ds. gospodarki 
odpadami. W wyniku otwartego i konkurencyjnego, naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
do zatrudnienia na to stanowisko wybrana została Pani Anna Jabłońska. 

2. Podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 3 umowy na organizację robót 
publicznych, w ramach których zatrudniono 7 osób oraz 1 umowę na organizację staŜu,  
w ramach której staŜ odbywa 6 osób. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy skierował  
do wykonywania prac społecznie uŜytecznych 30 osób z terenu 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. 

3. W miesiącach styczniu i lutym br. prawnik udzielający porad prawnych dla mieszkańców 
miasta i gminy Borne Sulinowo udzielił następującej pomocy prawnej: przyjął ogółem 42 
osoby i udzielił 56 porad. 

4. Przyjęto opłatę skarbową na kwotę około 1.668,00 zł. 
5. Zarejestrowano 2852 pisma wpływające do Urzędu. 
6. Wysłano 4711 przesyłek poleconych, 436 listów zwykłych oraz około 30 sztuk plakatów. 
7. W ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi na tablicach Urzędu 

wywieszono 26 obwieszczeń oraz plakatów okolicznościowych. 
 

PROMOCJIA I WSPÓŁPRACA 
 
1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów  
a) realizacja projektów 
PROW 2007-13  Małe projekty  
„Zwi ększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu wizyjnego 
obiektów sportowych na terenie miasta Borne Sulinowo” 
Przygotowano i zamontowano tablice informacyjne na monitorowane obiekty. Oznakowano zakupiony 
sprzęt odpowiednimi naklejkami informującymi o dofinansowaniu. Na wezwanie Urzędu 
marszałkowskiego przygotowano i złoŜono poprawki do wniosku o płatność.  
 PROW 2007-13  Małe projekty  
„Zwi ększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu wizyjnego stref 
sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń i Radacz” 
Zakończono realizację projektu. Dokonano odbioru prac. Projekt został rozliczony i złoŜono wniosek o 
płatność. Oznakowano zakupiony sprzęt odpowiednimi naklejkami informującymi o dofinansowaniu.     
Na wezwanie Urzędu marszałkowskiego przygotowano i złoŜono poprawki do wniosku o płatność.  
PROW 2007-13  Odnowa Wsi „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez 
stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych” 
Wyłoniono wykonawcę strefy sportowo-rekreacyjnej w Juchowie.  
Trwają przygotowania do wiosennego przeglądu technicznego stref sportowo-rekreacyjnych. Pracownik 
PW zainicjował i koordynuje działania mające na celu sprawdzenie stanu technicznego i przygotowanie 
obiektów do sezonu. 
PROW 2007-13  Odnowa Wsi „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Łubowie” 



 21

Trwają przygotowania do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz dostawcy wyposaŜenia. 
Referat PW uczestniczy w przygotowaniu dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego.  
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 „Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez budowę 
kortu tenisowego” 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znaczącemu obniŜeniu 
uległy koszty wykonania inwestycji. W związku z faktem, Ŝe obniŜenie kosztu oznacza obniŜenie kwoty 
dofinansowania, pracownik referatu PW zaproponował po konsultacjach z pracownikami Urzędu 
Marszałkowskiego rozwiązanie polegające na wykonaniu w ramach tej samej umowy o dofinansowanie 
(po jej anektowaniu) dodatkowej inwestycji, która wpisuje się w cel operacji. Inwestycja będzie polegała 
na wykonaniu bieŜni sportowej przy Zespole Szkół w Bornem Sulinowie. 
GRUNDTVIG  Uczenie się przez całe Ŝycie– edukacja osób dorosłych.  – „Stworzenie fundamentów 
dla nauczania o historii okresu zimnej wojny- projekt partnerski” 
W dniach 28.02.2013 – 01.03.2013. odbyły się warsztaty lokalne, w których wzięło udział około 30 osób. 
Pracownicy PW we współpracy z Kierownikiem BKO  przygotowali program i prowadzili warsztaty. 
Trwają przygotowania do warsztatów międzynarodowych , w których wezmą udział przedstawiciele 
organizacji partnerskich biorących udział w projekcie. Warsztaty międzynarodowe planowane są  w 
terminie 25-27 kwietnia 2013. Przygotowano program i zlecono wykonanie materiałów promujących 
projekt.  
b) złoŜone wnioski o dofinansowanie  
PROW 2007-13  Małe projekty „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy poprzez 
zmodernizowanie punktu informacji turystycznej w Bornem Sulinowie.” 
Przygotowano i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego drugie poprawki do wniosku wraz                          
z załącznikami. Przygotowania do realizacji budynku były okazją do uregulowania statutu MBP oraz 
stanu prawnego budynku informacji turystycznej. 
PROW 2007-13  Małe projekty „Promocja cennego dziedzictwa historycznego i kulturowego 
poprzez wydanie albumu okolicznościowego” 
Przeprowadzono postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy albumu.. Przesłano do Urzędu 
Marszałkowskiego poprawki do wniosku o dofinansowanie  
PROW 2007-13 Program LEADER, Odnowa wsi „Remont połączony z modernizacją budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej” 
Urząd Marszałkowski wezwał do po raz drugi uzupełnienia wniosku o dofinansowanie. Pracownik PW 
we współpracy z Referatem Inwestycji przygotowali niezbędne dokumenty oraz wyjaśnienia. 
PROW 2007-13  Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej  
„Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią odnawialną na terenie Gminy Borne Sulinowo ” 
Zakończono procedurę formalnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z informacją 
otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego wniosek został pozytywnie zweryfikowany i naleŜy oczekiwać 
podpisania umowy o dofinansowanie. 
Ministerstwo Sportu i Turystyki – Program „ Animato r- moje boisko Orlik 2012” 
Pracownik PW przygotował i przesłał wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń animatorów w 2012 roku.  
2. Współpraca w ramach związków międzygminnych i stowarzyszeń 
a) Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Drawy – PO Ryby 2007-2013  
W dniu 14 marca 2013r. pracownik Referatu PW uczestniczył w konferencji Lokalnych Grup Rybackich 
w Kołobrzegu. Podczas konferencji podejmowane były tematy dotyczące stanu wdrazania programu  oraz 
plany związane z nowym okresem budŜetowym 2014-2020.  
b) Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 
Pracownik referatu PW wziął udział w spotkaniu, które odbyło się w siedzibie związku w Karlinie. 
Spotkanie dotyczyło projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin Dorzecza 
Parsęty. 
b) BCIS UNIWERSUM 
Na prośbę Borneńskiego Centrum Inicjatyw Społecznych “Universum” realizującego projekt pn. 
“Mobilizacja powszechna w mieście “w cywilu” udostępniono dane teleadresowe przedsiębiorców              
z terenu miasta i gminy Borne Sulinowo w celu rozesłania zaproszeń do uczestnictwa w pierwszych 
warsztatach lokalnych realizowanych w ramach w/w projektu. 
3. Promocja 
W dniu 15 lutego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego ogłoszono konkurs na opracowanie projektu 
logo promocyjnego dla Bornego Sulinowa, które stanie się oficjalnym symbolem identyfikacji wizualnej 
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miasta i będzie przeznaczone do celów promocyjnych, reklamowych oraz identyfikacyjnych. Konkurs 
jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków, specjalistów 
zajmujących się projektowaniem reklamowym, architektów, jak równieŜ pasjonatów, uczniów oraz 
studentów. Logo będzie umieszczane na materiałach promocyjnych i reklamowych, na nośnikach 
elektronicznych, a takŜe w Internecie. Regulamin konkursu opracowano wspólnie z dyrektorem CKiR 
oraz MBP Borne Sulinowo. Termin składania prac upływa 15 marca 2013r. 
a) współpraca z mediami 
Pracownicy PW przygotowywali informacje do wkładki Głosu Koszalińskiego i Echa znad Drawy, 
b) strona internetowa  
1. Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek podległych 
oraz innych instytucji i stowarzyszeń, aktualizowano urzędową stronę internetową 
www.bornesulinowo.pl 
2. W związku z zakończeniem wieloletniego pełnienia funkcji przewodniczącego Koła PZERiI        
w Łubowie przez Pana Jana Pieczyńskiego, wykonałem prezentację na temat jego działalności oraz 
dyplom i zaproszenia na uroczystość. 
3. Wykonanie projektu graficznego pod kątem obchodów XX-lecia miasta – herb wraz z flagą 
Bornego Sulinowa   
4. Opracowanie plakatu dotyczącego programu GRUNDTVIG. Opracowanie i druk certyfikatów 
dla uczestników warsztatów w ramach ww. programu. 
5. Selekcja i przesłanie do SAPiK wykonanych przeze mnie fotografii na temat turystyki i rekreacji 
w naszej gminie. Fotografie uŜyte będą do folderu promocyjnego powiatu szczecineckiego. 
6. Korekta graficzna mapki przedstawiającej połoŜenie gminy Borne Sulinowo na tle Polski. Mapka 
zamieszczona będzie na torbie papierowej do materiałów promocyjnych. 
7. Opracowanie graficzne tablic „Obiekt monitorowany”, które będą na obiektach sportowych. 
8. Opracowanie tekstów do foldera „Borne Sulinowo”. 
9. Wykonanie, do potrzeb wniosku, szkicu wnętrza budynku Informacji Turystycznej w skali 1:25. 
c) materiały graficzne 
Zlecono opracowanie projektów graficznych nowych gadŜetów oraz toreb reklamowych dla Urzędu 
Miejskiego w Bornem Sulinowie. W związku z powyŜszym rozesłano zapytania ofertowe                        
na przygotowanie gadŜetów reklamowych w sezonie 2013r. 
d) Informacja turystyczna 
Trwają przygotowania do modernizacji punktu informacji turystycznej, w związku ze złoŜonym 
wnioskiem o dofinansowanie.  
4. Współpraca z miastami partnerskimi 
W porozumieniu z władzami miasta Ładuszkin połoŜonego w obwodzie kaliningradzkim w ramach 
nawiązania współpracy partnerskiej uzgodniono termin rewizyty przedstawicieli gminy Borne Sulinowo 
w miejscowości Ładuszkin w dniach 23-26 maja 2013r. 
5. Stypendia 
W związku z nierozliczeniem  przez siedmioro  wnioskodawców I transzy stypendium szkolnego, 
przyznanego na rok szkolny 2012/2013, sporządzono siedem tytułów egzekucyjnych.  
6. Organizacje pozarządowe 

Sporządzono protokół z prac Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrywania ofert złoŜonych 
w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2013 r.   
 Wyniki prac Komisji przedstawione zostały do zaopiniowania Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
Informacja nt. wysokości dotacji przyznanych organizacjom wywieszona została na tablicy ogłoszeń oraz 
opublikowana została na stronie internetowej Urzędu oraz  zamieszczona w Biuletynie Informacji 
Publicznej.   

W 2013 r. dotację otrzymały:  

 
Organizacja 

Zadanie publiczne wskazane w ofercie 
Przyznana kwota dotacji 

LZS „Bricomarche” Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu 

25 000,00 zł 

Stowarzyszenie Klub 
Wodny „Pile” 

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu 

6 500,00 zł 
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Uczniowski Klub 
Sportowy „Astron” 

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu 

3 000,00 zł 

Okręg Polskiego 
Związku Wędkarskiego  

w Koszalinie 

Miejskie Koło PZW  
nr 92 

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu 

2 500,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy  
„Orzeł” 

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu 

50 000,00 zł 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju 

Lotnictwa Turystyczno – 
Sportowego 

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu 

2 500,00 zł 

Klub Sportowy „Pionier 
95” 

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu 

50 000,00 zł 

Uczniowski Ludowy 
Klub Sportowy Sekcja 

Tenisa Stołowego 

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu 

5 000,00 zł 

Uczniowski Ludowy  
Klub Sportowy  

Taekwondo 

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu 

16 000,00 zł 

Uczniowski Klub 
Sportowy 

Borne Suliowo 

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu 

6 000,00 zł 

Stowarzyszenie  dla 
Dzieci  i MłodzieŜy ze 
Środowisk Lokalnych 

„Pomost” 

Turystyka i krajoznawstwo 2 000,00 zł 

Stowarzyszenie 
„Wyprzedzić Czas” 

Działania na rzecz osób w wieku 
emerytalnym 

1 000,00 zł 

Polski Związek 
Emerytów Renicistów i 

InwalidówZarząd 
Rejonowy 

Koło Terenowe PZERiI 
w Łubowie 

Działania na rzecz osób w wieku 
emerytalnym 

2 000,00 zł 

Polski Związek 
Emerytów Renicistów i 

InwalidówZarząd 
Rejonowy 

Koło Terenowe PZERiI 
w Bornem Sulinowie 

Działania na rzecz osób w wieku 
emerytalnym 

2 000,00 zł 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych 
 i Ich Rodziców 

”Promyk Nadziei” 

Ochrona i promocja zdrowia 15 000,00 zł 

Fundacja im. Stanisława 
Karłowskiego 

Ekologia  i ochrona zwierząt  oraz 
dziedzictwa narodowego 

1 000,00 zł 

Stowarzyszenie 
Miłośników 

Miejscowości Radacz 

Ekologia  i ochrona zwierząt  oraz 
dziedzictwa narodowego 

1 000,00 zł 
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Oddział  Rejonowy 
Polskiego Czerwonego 

KrzyŜa 

HDH „Dąbie” 

Ochrona i promocja zdrowia 1 000,00 zł 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Łubowo 

Wypoczynek Dzieci i Młodziezy  2 000,00 zł 

 Jedna z ofert została odrzucona. 

 

Organizacja  

Zadanie publiczne 
wskazane 
w ofercie 

Wnioskowana  
kwota dotacji 

Powód niedopuszczenia do oceny 

 

Stowarzyszenie 
Trzeźwościowe 
Klub Abstynenta 
„Pierwszy Krok” 

 

 

20 000,00 zł 

Oferta podpisana została niezgodnie z odpisem z Krajowego 
Rejestru Sądowego –  tylko przez prezesa Stowarzyszenia.  
Zgodnie z dokumentem KRS organami uprawnionymi  do 

reprezentacji podmiotu są: prezes zarządu, jego zastepca oraz 
sekretarz. 

 
Z 19. organizacjami w dniu 28 lutego 2013 r. podpisane zostały umowy na realizację zadań  
w 2013 r.  
Pracownik Referatu PW. poddał weryfikacji 13 sprawozdań złoŜonych przez organizacje pozarządowe, 
które w 2012 r. realizowały zadania publiczne w formie wsparcia lub powierzenia. W celu weryfikacji  
oryginałów faktur i rachunków przedstawiciele organizacji pozarządowych poproszeni zostali                 
do okazania dokumentacji finansowej.   
6. Imprezy masowe 
Zgodnie z zapisem w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012, stanowiącym 
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011r., przekazano sprawozdania  K-09       
za rok 2012 z zakresu organizacji imprez masowych  
i turystyczno-rozrywkowych. Sprawozdania sporządzono i przekazano w formie elektroniczne                 
za pośrednictwem portalu  www.stat.gov.pl 
 

 

 
 


