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SPRAWOZDANIE  

Z DZIAŁALNO ŚCI BURMISTRZA BORNEGO  SULINOWA  

W OKRESIE MI ĘDZYSESYJNYM  

 

Ostatnia sesja, na której przedstawiana była informacja z działalności Burmistrza Bornego  

Sulinowa odbyła się w dniu  27 września 2012 r. 

 W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła w następujących 

spotkaniach: 

SPOTKANIA  

� 16 listopada 2012r. – spotkanie dotyczące gospodarki odpadami w ramach regionu –Urząd 

Miasta Szczecinek, 

� 19 listopada 2012r. – z sołtysem sołectwa Silnowo – funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w 

okresie zimowym, 

� 19 listopada  2012r. – z Dyrektor Teatru Broadway mgr Małgorzata Obłój – oferta spektaklu 

na obchody 20-lecia  Bornego Sulinowa, 

� 21 listopada 2012r. – z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie – sprawy 

bieŜące szkoły, 

� 21 listopada 2012r. – z Przewodniczącym Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów –

sprawy bieŜące,  

� 22 listopada 2012r. – podpisanie umowy na środki zewnętrzne - zagospodarowanie 

terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie oraz umowy na 

budowę kortu tenisowego – Urząd Marszałkowski Szczecin, 

� 27 listopada 2012r. – udział w Powiatowej Radzie Zatrudnienia-Starostwo Powiatowe 

Szczecinek, 

� 04 grudnia 2012r. – robocze spotkanie z Radą Nadzorczą PUK, 

� 05 grudnia 2012r. - z prezesem PWiK – w sprawie budowy przyłączy do sieci 

kanalizacyjnych, 

� 05 grudnia 2012r. – spotkanie konsultacyjno-informacyjne z mieszkańcami sołectwa Łubowo 

dotyczące  nowego systemu gospodarki odpadami, 

� 06 grudnia  2012r.- spotkanie konsultacyjno-informacyjne z mieszkańcami sołectwa Juchowo  

dotyczące  nowego systemu gospodarki odpadami, 

� 10 grudnia 2012r. – z przewodniczącym Lokalnej Organizacji Turystycznej – sprawy bieŜące,  

� 11 grudnia 2012r. –z dyrektorem Centrum Kultury i Rekreacji – organizacja 20-lecia Bornego 

Sulinowa, 

� 11 grudnia 2012r. – spotkanie konsultacyjno-informacyjne z mieszkańcami sołectwa Radacz 

dotyczące  nowego systemu gospodarki odpadami, 
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� 12 grudnia 2012r. – spotkanie konsultacyjno-informacyjne z mieszkańcami Bornego Sulinowa 

dotyczące  nowego systemu gospodarki odpadami-Budynek Kulturalno Oświatowy, 

� 13 grudnia 2012r. – spotkanie konsultacyjno-informacyjne z mieszkańcami sołectwa Piława 

dotyczące  nowego systemu gospodarki odpadami, 

UROCZYSTOŚCI 

� 09 listopada 2012r. – uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości, 

� 12 listopada 2012r. –Jubileusz 100-lecia urodzin Pana Edmunda Złotego z Rakowa, 

� 24 listopada 2012r. – obchody Dnia Honorowego Krwiodawstwa - Dąbie, 

� 28 listopada 2012r. – II Międzyszkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej-Zespół Szkół Borne     

     Sulinowo, 

� 08 grudnia 2012r.- IV Wojewódzki Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego o memoriał 

Janusz Maszkiewicza, 

 

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

Sulinowa oraz Zastępca Burmistrza  przyjmowali  68 interesantów. 

 

REFERAT  ORGANIZACYJNY  
 

1. Wydano 4 decyzje o przyznaniu środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom 
kosztów kształcenia młodocianych pracowników  w okresie od 01.11.2012r do 10.12.2012r. 
Kwota dofinansowania wyniosła 13.281,55 zł. 

2. W dniu 20.11.2012r. ogłoszono konkurs na stanowisko inspektor ds. zarządzania kryzysowego. 
Do drugiego etapu konkursu komisja rekrutacyjna zakwalifikowała 1 ofertę. 

3. W miesiącu listopadzie odbyły się następujące kontrole: 
− w zakresie promulgacji prawa w postaci elektronicznej przeprowadzona przez NIK 

Delegatura w Szczecinie, 
− wykonywania zadań Gmin w zakresie ochrony zwierząt przeprowadzona przez NIK 

Delegatura w Szczecinie, 
− trening akcji kurierskiej na terenie Gminy Borne Sulinowo przeprowadzona przez 

Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.  
4. Podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 2 umowy na organizację robót 

publicznych, w ramach których zatrudniono 21 osób. Ponadto w miesiącu listopadzie 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 Centrum 
Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. 

5. W miesiącu listopadzie br. prawnik udzielający porad prawnych dla mieszkańców miasta  
i gminy Borne Sulinowo udzielił następującej pomocy prawnej: przyjął ogółem 15 osób  
i udzielił 21 porad. 

6. Przyjęto opłatę skarbową na kwotę około 1.499,00 zł. 
7. Zarejestrowano 3531 pism wpływających do Urzędu. 
8. Wysłano 2756 przesyłek poleconych, 317 listów zwykłych oraz około 155 sztuk plakatów i 

rozniesiono około 3500 ulotek dotyczących gospodarowania odpadami. 
9. W ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi na tablicach Urzędu 

wywieszono 55 obwieszczeń oraz plakatów okolicznościowych. 



3 

 

FINANSE  I BUDśET 
 

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, 

- 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. 

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 – 
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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, 

- 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 roku wpłynęło postanowienie Ministra Finansów  
Nr FS5/4135/203/MQR/12/BMI9-11764 informujące nas o tym, Ŝe odwołanie z dnia  
1 sierpnia 2012 r. wniesione przez Gminę Borne Sulinowo od decyzji Wojewody 
Zachodniopomorskiego z dnia 20 lipca 2012 r. nr KO.VIII.3122.361.2012.APG zostanie 
rozpatrzone w terminie do dnia 21 grudnia 2012 r. PrzedłuŜenie terminu uzasadniono 
skomplikowanym stanem faktycznym sprawy oraz duŜą liczbą odwołań przekazanych Ministrowi 
Finansów celem rozpatrzenia i koniecznością szczegółowej analizy kaŜdej sprawy. 

3. Na podstawie Zarządzenia Nr 64/2012 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 26 października 2012 
roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 277.282,84 zł na podstawie pism 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: 

 - Nr FB-1.3111.2.198.2012.3.MW z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zwiększenia Gminie 
dotacji celowej o kwotę 14.063,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł 
miesięcznie dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku, 

 - Nr FB-1.3111.2.200.2012.3.Jś z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zwiększenia Gminie 
dotacji celowej o kwotę 169.695,84 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego 
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zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów 
rolnych, 

 - Nr FB-1.3111.2.217.2012.3.Jś z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zwiększenia Gminie 
dotacji celowej o kwotę 93.524,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy 
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 
Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+,-) w kwocie 12.325,51 zł między rozdziałami i 
paragrafami, w tym: 
- przeniesienia środków w kwocie 215,00 zł miedzy zadaniami, tj. z zadania pn. Współpraca  z 
sołtysami i gestorami branŜy turystycznej na zadanie pn. Wynajem kabiny sanitarnej na okres letni, 
zgodnie z pismem Kierownika Referatu Inwestycji, 
- przeniesienia środków kwocie 212,98 zł między paragrafami, tj. ze środków zaplanowanych na 
serwis drukarek z przeznaczeniem na zakup flag, stojaków, tabliczek gratulacyjnych, naczyń, 
artykułów spoŜywczych do sekretariatu i innych, 
- zmniejszenia (-) środków o kwotę 5.000,00 zł zaplanowanych na aplikację wirtualny spacer, 
- zmniejszenia środków (-) o kwotę 3.000,00 zł zaplanowanych na materiały promocyjne, 
- zwiększenia środków (+) o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie, 
- przeniesienia środków (+,-) w kwocie 3.269,13 ł między paragrafami na podstawie pisma 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie  
Nr MGOPS.3014.GK.25.2012 z dnia 26 października 2012 roku, 
- przeniesienia środków (+,-) w kwocie 486,00 zł między działami – wkład własny  
do realizacji zadania własnego gminy w ramach resortowego programu wspierania rodziny  
i pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”, 
- przeniesienia środków (+,-) w kwocie 142,40 zł między paragrafami na podstawie pisma 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie  
Nr MGOPS.3014.GK.03.POKL.2012 z dnia 26 października 2012 r. 

     Ponadto dokonano przeniesienia kwoty w łącznej wysokości 13.400,00 zł z budŜetu organu do 
budŜetów szkół (nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej), w tym: 
- Zespół Szkół w Łubowie    1.400,00 zł 
- Zespół Szkół w Bornem Sulinowie  6.400,00 zł 
- Publiczne Gimnazjum w Silnowie  1.400,00 zł 
- Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie 2.800,00 zł 
- Szkoła Podstawowa w Juchowie  1.400,00 zł 

4. Na podstawie Zarządzenia nr 69/2012 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 15 listopada 2012 
roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budŜetu o kwotę 61.009,00 zł na podstawie pism 
z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: 
- Nr FB-1.3111.2.219.2012.3.MW z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zwiększenia Gminie 
dotacji celowej o kwotę 25.000,00 zł w tym z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków 
okresowych – 17.000,00 zł oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 
8.000,00 zł, 
- Nr FB-1.3111.2.229.2012.3.MW z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zwiększenia Gminie 
dotacji celowej o kwotę 3.128,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie 
zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 
- Nr FB-1.3111.2.239.2012.3.MW z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zwiększenia Gminie 
dotacji celowej o kwotę 10.841,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu 
„Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”, 
- Nr FB-1.3111.2.253.2012.3.MW z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji 
celowej o kwotę 22.040,00 zł z przeznaczeniem na bieŜącą działalność ośrodków wsparcia dla osób 
zaburzeniami psychicznymi. 
Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+,-) w kwocie 96.839,98 zł między rozdziałami i 
paragrafami, w tym: 
- przeniesienia środków (+,-) w kwocie 1.829,20 zł między rozdziałami i paragrafami, tj. ze środków 
zaplanowanych na usuwanie awarii melioracyjnych na terenie gminy – 1.750,00 zł i z datków 
udziałowych za grunty naleŜące do spółki wodnej – 79,20 zł z przeznaczeniem na utrzymanie 
bezdomnych zwierząt, 
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- przeniesienia (+,-) środków w kwocie 1.500,00 zł między zadaniami, tj. z dopłat do ścieków z 
przeznaczeniem na opróŜnianie zbiornika bezodpływowego, 
- przeniesienia środków w kwocie 732,00 zł między paragrafami, tj. ze środków zaplanowanych na 
wynagrodzenia – Arboretum z przeznaczeniem na współpracę z sołtysami i gestorami – 540,00 zł, na 
współpracę z miastami partnerskimi – 100,00 zł i na abonament HOT-SPOT – 92,00 zł, 
- przeniesienia środków w kwocie 200,00 zł między zadaniami inwestycyjnymi, tj. z 
Zagospodarowania nabrzeŜa jeziora Pile na potrzeby infrastruktury turystycznej z przeznaczeniem 
na Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy, 
- przeniesienia środków w kwocie 4,04 zł miedzy zadaniami, tj. ze środków zaplanowanych za 
zlecenie wykonania map geodezyjnych, wyrysów i wypisów z przeznaczeniem na wykonanie wyrysów 
i wypisów z ewidencji gruntów, 
- przeniesienia środków w kwocie 5.000,00 zł między paragrafami, tj. ze środków zaplanowanych na 
Wycenę nieruchomości z przeznaczeniem na Zakup energii m. komunalne – 1.000,00 zł i opłaty za 
ścieki (zasoby komunalne) – 4.000,00 zł, 
- przeniesienia środków w kwocie 140,00 zł między paragrafami, tj. ze środków zaplanowanych na 
koszty usług notarialnych z przeznaczeniem na zakup pozycji ksiąŜkowych zgodnie z pismem 
Kierownika Referatu Nieruchomości i Rolnictwa, 
- przeniesienia środków w kwocie 347,10 zł miedzy paragrafami, tj. ze środków zaplanowanych na 
serwis drukarek z przeznaczeniem na zakup przepisów prawnych i innych czasopism – 15,00 zł i 
serwis klimatyzatorów – 332,10 zł, 
- przeniesienia środków w kwocie 10.500,00 zł między rozdziałami i paragrafami tj. ze środków 
zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na pobór podatków i 
opłat – prowizja, 
- przeniesienia środków w kwocie 7.000,00 zł między paragrafami, tj. ze środków przeznaczonych 
na zakup artykułów biurowych – 3.500,00 zł i na zakup tonerów i tuszy - 3.500,00 zł z 
przeznaczeniem na opłaty pocztowe, 
- przeniesienia środków w kwocie 580,00 zł miedzy zadaniami, tj. ze środków zaplanowanych na 
ubezpieczenia budynków i dróg z przeznaczeniem na opłaty za monitoring Urzędu, system 
alarmowy, opłaty RTV, 
- przeniesienia środków w kwocie 1.200,00 zł między rozdziałami i paragrafami, tj. ze środków 
zaplanowanych na umowy zlecenie i umowy o dzieło z przeznaczeniem na obsługę prawną 
mieszkańców gminy,  
-przeniesienia środków w kwocie 1.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami, tj. ze środków 
zaplanowanych na wydatki reprezentacyjne z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i 
drukarek,  
- przeniesienia środków w kwocie 1.000,00 zł miedzy paragrafami, tj. ze środków zaplanowanych na 
wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedla za udział w sesjach Rady Miejskiej z 
przeznaczeniem na delegacje sołtysów, 
- przeniesienia środków w kwocie 40,00 zł między paragrafami, tj. ze środków zaplanowanych na 
energię elektryczną z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług sieci komórkowej, 
- przeniesienia środków w kwocie 1.000,00 zł między paragrafami, tj. ze środków zaplanowanych na 
konserwację systemów łączności, przegląd techniczny sprzętu z przeznaczeniem na zakup paliwa, 
- przeniesienia środków w kwocie 2.400,00 zł między paragrafami, tj. ze środków zaplanowanych na 
opłaty za przegląd samochodów straŜackich i sprzętu poŜarniczego z przeznaczeniem na naprawy 
bieŜące sprzętu poŜarniczego, 
- przeniesienia środków w kwocie 792,00 zł między paragrafami, tj. ze środków zaplanowanych na 
delegacje słuŜbowe z przeznaczeniem na serwis oprogramowania systemu komputerowego FET 
Trafc, 
- przeniesienia środków w kwocie 18.160,00 zł między rozdziałami i paragrafami zgodnie z pismem 
Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 7 listopada 2012 roku, 
- przeniesienia środków w kwocie 4.333,54 zł między rozdziałami i paragrafami, tj. z budŜetu 
Publicznego Gimnazjum w Silnowie do budŜetu Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie – 
uzupełnianie etatu przez nauczyciela, 
- przeniesienia środków w kwocie 5.000,00 zł między paragrafami zgodnie z pismem Publicznego 
Gimnazjum w Silnowie z dnia 9 listopada 2012 r., 
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- przeniesienia środków w kwocie 2.166,95 zł miedzy paragrafami na podstawie pisma publicznej 
Szkoły Podstawowej w Juchowie z dnia 29 października 2012 r., 
- przeniesienia środków w kwocie 14.345,25 zł między rozdziałami i paragrafami na odstawie pisma 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr 
MGOPS.3014.GK.31.2012 z dnia 9 listopada 2012 roku, 
- przeniesienia środków w kwocie 1.071,00 zł między paragrafami, tj. ze środków zaplanowanych na 
wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej z przeznaczeniem na 
działalność Klubu Aktywnego Seniora przy MGOPS w Bornem Sulinowie, 
- przeniesienia środków w kwocie 455,00 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą 
klasyfikacją budŜetową – zasiłki szkolne, 
- przeniesienia środków w kwocie 236,00 zł z budŜetu Zespołu Szkół Łubowie do budŜetu organu, 
wyprawka szkolna, 
- zwiększenia środków o kwotę 15.807,90 zł z przeznaczeniem na składkę roczną JRP, 
- zmniejszenia środków o kwotę 1,51 zł zaplanowanych na zakup koszy ulicznych, 
- zmniejszenia środków o kwotę 1.138,00 zł zaplanowanych na załadunek i zwózkę śmieci 
pochodzących ze sprzątania, 
- zmniejszenia środków o kwotę 261,00 zł zaplanowanych na ubezpieczenie pojemników do 
odpadów komunalnych, 
- zmniejszenia środków o kwotę 400,00 zł zaplanowanych na nagrody za najładniejszą posesję i 
balkony, nagrody za wieńce doŜynkowe,  
- zmniejszenia środków o kwotę 2.315,30 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego 
pn. Budowa oświetlenia drogowego (…), 
- zmniejszenia środków o kwotę 0,89 zł zaplanowanych na dopłaty dla PUK, 
- zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 zł zaplanowanych na remonty przystanków autobusowych, 
- zmniejszenia środków o kwotę 980,00 zł zaplanowanych na pozostałe wydatki na utrzymanie 
czystości, 
- zmniejszenia środków o kwotę 5.486,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. 
Targowisko w Bornem Sulinowie, 
- zmniejszenia środków o kwotę 4.225,20 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. Zakup i 
montaŜ wiat przystankowych. 

5. W dniu 15 listopada 2012 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 
Zamiejscowy w Koszalinie oraz przekazano Radnym i Przewodniczącym Jednostek Pomocniczych 
Gminy Zarządzenie nr 68/2012 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 15 listopada 2012 r. w 
sprawie projektu budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2013 oraz zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2029. 

 
PODATKI  I  OPŁATY  LOKALNE 

 
1. W miesiącu grudniu 2012 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 
informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie w danym okresie 
sprawozdawczym tj.  za miesiące listopad 2012 r. . 
2. W miesiącu grudniu 2012 r. przesłano do podatników upomnienia dotyczące IV raty zaległego 
podatku oraz wystawiono tytuły wykonawcze. 
 

GOSPODARKA NIERUCHOMO ŚCIAMI I ROLNICTW O 

1. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku 5 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. 

2. Wydano dla rolników zaświadczenia o wielkości posiadanego lub nieposiadania gospodarstwa 
rolnego oraz uŜytków rolnych w ilości – 10 szt. 

3. Poświadczono oświadczenie w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym 6-szt. 
4. Wysłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku 10 szt. Wniosków o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew/krzewów  z działek będących własnością gminy.  
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5. Przeprowadzono lustracje w terenie odnośnie wycinki drzew/krzewów w wyniku której 
      sporządzono protokoły niezbędne do wydania decyzji – 12 szt.. 
6. Podpisano umowę sprzedaŜy/przekazania drewna 10 szt. 
7. Wydano 25 decyzji w sprawie usunięcia drzew. 
8. Wezwano 15 osób do uzupełnienia braków formalnych występujących we wnioskach   
      o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 
9. Wysłano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie decyzje Burmistrza 

Bornego Sulinowa celem rozpatrzenia . 
10. Przyjęto do rozpatrzenia 30 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów. 
11. Wysłano do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie okresowe rozliczenie dotacji celowej z 

realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za sierpień 2012r. 

12. Wysłano do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z 
realizacji wpłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za sierpień 2012r 

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

14. Wysłano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie odwołanie strony od 
decyzji Burmistrza Bornego Sulinowa w celu rozpatrzenia. 

15. Rozliczono za miesiące: listopad 2012r. fundusze remontowe za lokale komunalne, naleŜące do 
Wspólnot Mieszkaniowych. 

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

17. Po zakończonych negatywnie przetargach sporządzono 3 protokoły uzgodnień.  
18. Zawarto protokół uzgodnień i przygotowano dokumentację do zawarcia aktu  notarialnego zbycia 

działki gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  
Nr 180/16, połoŜonej w miejscowości Piława, obręb Piława. 

19. Zawarto protokół uzgodnień i przygotowano dokumentację do zawarcia aktu  notarialnego zbycia 
działki gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  
Nr 289, połoŜonej w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo. 

20. Zawarto protokół uzgodnień i przygotowano dokumentację do zawarcia aktu  notarialnego zbycia 
działki gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  
Nr 22/69, połoŜonej w miejscowości Dąbrowica, obręb Dąbrowica. 

21. Udzielono pisemnych odpowiedzi dla osób zainteresowanych nabyciem nieruchomości 
gminnych. 

22. Podano do publicznej wiadomości w formie wykazów  informację o 5 nieruchomościach  
przeznaczonych do sprzedaŜy. 

23. Skompletowano niezbędną dokumentację i ogłoszono na miesiąc grudzień 5 przetargów. 
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. Skompletowano dokumenty i udzielono pisemnej odpowiedzi dla Urzędu Skarbowego  

w Szczecinku. 
27. Wydano decyzję o naliczeniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 

efekcie dokonanego podziału. 
28. Wystosowano Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. Naliczenia dodatkowej   opłaty 

rocznej z tyt. uŜytkowania wieczystego gruntów. 
29. Zawarto 2 umowy dzierŜawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne Sulinowo. 
30. Zawarto 1 umowę uŜyczenia. 
31. Rozpatrzono 2 wnioski na dzierŜawę. 
32. Zawarto 2 aneksy do umów dzierŜaw. 
33. Rozpatrzono 1 wniosek o uŜyczenie nieruchomości. 
34. Wydano 10 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych nieruchomości. 
35.  Rozwiązano 3 umowy dzierŜawy.  
36. Udzielono 1 odpowiedzi na pismo w sprawie informacji na temat właściciela nieruchomości.  
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37.  Udzielono pisemnej  informacji dla 6 wnioskujących o lokale mieszkalne. 
38. Na podstawie zapytania ofertowego wyłoniona została Lecznica Weterynaryjna, z którą Gmina 

zawarła umowę w celu realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borne Sulinowo”. 

39. Udzielono pisemnej odpowiedzi do Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie realizacji zadań 
gminy dotyczących „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Borne Sulinowo”. 

 
SPRAWY OBYWATELSKIE 

 
Działalność gospodarcza  
- przyjęto 260 wpisów do Centralnej  Ewidencji i Informacja o Działalności  Gospodarczej 
- zarejestrowano w tym roku 69 nowych przedsiębiorców. 
- wniosek o wykreślenie złoŜyło  61 przedsiębiorców.  
Dowody osobiste  
- złoŜono 990 wniosków dowodowych. 
- wydano 886 dowodów osobistych. 
- utraciło 111 osób dowód osobisty ( na terenie Polski i gminy). 
- pośredniczyliśmy w wydawaniu dowodów osobistych w 85 przypadkach. 
 
Urząd Stanu Cywilnego 
I . 15 maja 2012 r. w naszym USC Borne Sulinowo Postanowieniem Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego z dnia 29 lipca 2011r. 

Pan Marek Szwarc został odznaczony Złotym KrzyŜem Zasługi za zasługi dla 
niepodległości RP Za Działalność społeczną i kombatancką. 

II. ZłoŜono 4 wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie PoŜycie MałŜeńskie . 
1. P. Alina i Feliks Tarasiuk, Borne Sulinowo 
2. P. Stanisława i Bolesław Rosa, Łubowo 
3. Krystyna i Rajmund Trybus, Borne Sulinowo 
4. Halina i Ludwik Kucharski, Łubowo 
III. W dniu 12 listopada 2012r. obchodziliśmy Pana Rajmunda Złotego z Rakowa. List gratulacyjny 
Prezesa RM RzP. Donalda Tuska został wręczony przez P. Burmistrz na uroczystości w domu P. 
Edmunda Złotego. 
 

PROMOCJA  I  WSPÓŁPRACA 
 

1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów  
a) realizacja projektów 
PROW 2007-13  Małe projekty  
„ Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu 
wizyjnego obiektów sportowych na terenie miasta Borne Sulinowo” 
Zakończono prace związane z instalacją systemu. Przeprowadzono testy, które wykazały konieczność 
polepszenia jakości sygnału linku radiowego, za posrednictwem którego sygnał z kamery 
zainstalowanej na stadionie miejskim, przesyłany jest do centrum monitoringu. W związku z zaistniałą 
sytuacją wystąpiono do Nadleśnictwa Borne Sulinowo o dokonanie przecinki drzew , które powodują 
zakłócenia przesyłanego sygnału. Dokonano odbioru wykonanych prac. Trwa rozliczanie projektu. 
 PROW 2007-13  Małe projekty  
„Zwi ększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu wizyjnego 
stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń i Radacz” 
Trwa realizacja projektu. Zakończenie prac instalacyjnych planowane jest na drugą połowę grudnia 
b.r. Po zakończeniu prac w Jeleniu i Radaczu, obydwie lokalizacje zostaną przyłączone do centrum 
monitoringu w Bornem Sulinowie  
PROW 2007-13  Odnowa Wsi „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez 
stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych” 
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Zakończyła się procedura oceny wniosków o płatność dotyczących stref sportowo – rekreacyjnych           
w Silnowie i Krągach. W obydwu przypadkach otrzymano płatności. 
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” 
Przygotowano i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego poprawki do wniosku o płatność. 
PROW 2007-13  Małe projekty „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Rakowo” 
W związku z wezwaniem do złoŜenia wyjaśnień , dokonano we współpracy z CKiR stosownych 
poprawek i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego. 
PROW 2007-13  Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej  
„Budowa targowiska miejskiego Mój Rynek w Bornem Sulinowie” 
W związku z koniecznością zmiany materiałów i technologii do wykonania nawierzchni targowiska 
przygotowano we współpracy z Referatem Inwestycji stosowne pismo do Urzedu Marszałkowskiego.  
GRUNDTVIG  Uczenie się przez całe Ŝycie– edukacja osób dorosłych.  – „Stworzenie 
fundamentów dla nauczania o historii okresu zimnej wojny- projekt partnerski” 
W dniach 12-16.12.2012 przedstawiciele Gminy Borne Sulinowo jako jednego z partnerów projektu, 
wezmą udział w warsztatach/konferencji , które będą miały miejsce w Tallinnie, w Estonii. Jednym              
z partnerów projektu jest Muzeum Okupacji zwane takŜe Muzeum Zimnej Wojny z Tallinna. W maju 
2013 roku planowana jest natomiast konferencja w Bornem Sulinowie, w której wezmą udział takŜe 
wszyscy partnerzy projektu. 
b) złoŜone wnioski o dofinansowanie  
PROW 2007-13  Małe projekty „Promocja cennego dziedzictwa historycznego i kulturowego 
Gminy Borne Sulinowo poprzez wydanie albumu okolicznościowego.” 
9 listopada 2012r. złoŜono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Wniosek został 
rekomendowany do dofinansowania i został przekazany do oceny formalnej, do Urzędu 
Marszałkowskiego. Kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25000,00 zł. W związku z faktem 
wykorzystania przez Gminę Borne Sulinowo limitu środków (100000,00zł) dostępnych dla jednego 
podmiotu na tzw. „małe projekty” w PROW 2007-2013, wnioskodawcą jest Miejska Biblioteka 
Publiczna. 
PROW 2007-13  Małe projekty „Promocja walorów przyrodniczych, historycznych i 
kulturowych gminy Borne Sulinowo poprzez wydanie materiałów promocyjnych” 
9 listopada 2012r. złoŜono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Wniosek został 
rekomendowany do dofinansowania i został przekazany do oceny formalnej, do Urzędu 
Marszałkowskiego. Kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25000,00 zł. W związku z faktem 
wykorzystania przez Gminę Borne Sulinowo limitu środków (100000,00zł) dostępnych dla jednego 
podmiotu na tzw. „małe projekty” w PROW 2007-2013, wnioskodawcą jest Miejska Biblioteka 
Publiczna. 
PROW 2007-13  Małe projekty „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy poprzez 
zmodernizowanie punktu informacji turystycznej w Bornem Sulinowie.” 
9 listopada 2012r. złoŜono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Wniosek został 
rekomendowany do dofinansowania i został przekazany do oceny formalnej, do Urzędu 
Marszałkowskiego. Kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25000,00 zł. W związku z faktem 
wykorzystania przez Gminę Borne Sulinowo limitu środków (100000,00zł) dostępnych dla jednego 
podmiotu na tzw. „małe projekty” w PROW 2007-2013, wnioskodawcą jest Miejska Biblioteka 
Publiczna. 
PROW 2007-13  Małe projekty „Organizacja imprezy z okazji XX-lecia Bornego Sulinowa. 
9 listopada 2012r. złoŜono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Wniosek został 
rekomendowany do dofinansowania i został przekazany do oceny formalnej, do Urzędu 
Marszałkowskiego. Kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25000,00 zł. W związku z faktem 
wykorzystania przez Gminę Borne Sulinowo limitu środków (100000,00zł) dostępnych dla jednego 
podmiotu na tzw. „małe projekty” w PROW 2007-2013, wnioskodawcą jest Centrum Kultury                      
i Rekreacji. 
PO Ryby (oś IV – realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów ZaleŜnych od Rybactwa 
„Partnerstwa Drawy”), działanie „Wzmocnienie konkur encyjności i utrzymanie atrakcyjności 
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obszarów zaleŜnych od rybactwa”, projekt „Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez budowę 
kortu tenisowego” 
W dniu 22 listopada podpisano umowę na dofinansowanie realizacji projektu. Trwają przygotowania 
do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 
PROW 2007-13 Program LEADER, Odnowa wsi „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Bornego 
Sulinowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej” 
Wniosek został oceniony pozytywnie. 22 listopada podpisano umowę o dofinansowanie realizacji 
inwestycji.. 
PROW 2007-13 Program LEADER, Odnowa wsi „Remont połączony z modernizacją budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej” 
9 listopada 2012r. złoŜono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Wniosek został 
rekomendowany do dofinansowania i został przekazany do oceny formalnej, do Urzędu 
Marszałkowskiego. 
2. Zagospodarowanie terenu gminy  
Rozwój systemu monitoringu obiektów sportowych w kierunku stworzenia Monitoringu 
Miejskiego. 
Pracownik referatu zorganizował spotkania z przedstawicielami firm Gawex Media oraz                
Vobacom Sp. zo.o. W trakcie spotkań omówiono moŜliwości techniczne dotyczące stworzenia 
monitoringu miejskiego na bazie istniejącego juŜ monitoringu obiektów sportowych. Ustalone zostały 
miejsca instalacji czterech kamer, optymalne ze względu na obejmowanie zasięgiem kamery jak 
największej części miasta wzdłuŜ al. Niepodległości. Ustalono takŜe moŜliwości techniczne przesyłu 
obrazu z kamer do centrum monitoringu. 
3. Współpraca w ramach związków międzygminnych i stowarzyszeń 
a) Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy – PROW 2007-2013 (LEADER)  
W dniach 14 i 15 oraz 28 listopada, pracownik PW uczestniczył w posiedzeniu Rady LGD 
„Partnerstwo Drawy”.  
b) Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Drawy – PO Ryby 2007-2013  
W dniach 10 października oraz 5 listopada pracownik Referatu PW uczestniczył w posiedzeniu 
Komitetu LGR „Partnerstwo Drawy”. 
W dniu 15 listopada pracownik Referatu PW uczestniczył w posiedzeniu Zarządu LGR. 
W dniach 22.- 23. listopada pracownik PW jako Przewodniczący Komitetu LGR „Partnerstwo Drawy”  
wziął udział  w konferencji podsumowującej wdraŜanie osi IV PO Ryby 2007-2013 na terenie 
Województwa Zachodniopomorskiego. Organizatorem konferencji był Wydział Rolnictwa i Rybactwa 
Urzędu Marszałkowskiego. 
W dniach 28-29.11.2012r. pracownik PW wziął udział w szkoleniu dla przedstawicieli komitetów 
Lokalnych Grup Rybackich.   
4. Stypendia  szkolne  
W związku z wnioskami złoŜonymi do dnia 17 września br. o przyznanie stypendium 
szkolnego uczniom na rok szkolny 2012 /2013 sporządzono 188 decyzji przyznających 
świadczenie stypendialne.  
Jedna osoba otrzymała decyzję odmowną. Wnioski dwojga wnioskodawców pozostawiono 
bez rozpoznania z powodu nieuzupełnienia  dokumentów. 
 Sporządzono listę  osób, którym w dniu 13 – 14 grudnia br. wypłacone zostanie stypendium 
szkolne. Łączna kwota środków finansowych przeznaczona na wypłatę edukacyjnego 
świadczenia za okres wrzesień – grudzień 2012 r. wyniosła 57 291,50 zł.  
W związku z nierozliczeniem przez  dwóch wnioskodawców stypendium szkolnego 
przyznanego w roku szkolnym 2011/2012 sporządzono do Urzędu  Skarbowego  tytuły 
egzekucyjne.  
 5. Organizacje pozarządowe 
 Rozliczono dotację  w wysokości 2000,00 zł przyznaną  Stowarzyszeniu Miłośników Miejscowości 
Radacz na realizację  zadania publicznego pn.: „Witaminowy zawrót głowy”. Sprawozdanie z 
realizacji zadania wpłynęło w terminie i zostało prawidłowo sporządzone.  
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6. Projekt 
 W dniu 28 listopada br. Pracownik PW zorganizował spotkanie, w którym uczestniczyli nauczyciele 
biorący udział w projekcie pn.: „Powszechna nauka pływania”. Tematyką spotkania były wskazówki 
dotyczące prawidłowego rozliczenia  projektu –  sporządzenia prawidłowej dokumentacji  
rozliczającej obecności uczniów na basenie w Szczecinku.  
Do Ministerstwa Sportu i Turystyki sporządzono sprawozdanie rozliczające przyznaną dotację w 
wysokości 15 000,00 zł  i wkład własny włoŜony przez Gminę Borne Sulinowo   
w wysokości 15 603,83 zł.  
 Zgodnie z umową na realizację zadania, nauczycielom, którzy wzięli udział w projekcie, zgodnie z 
umowami  wypłacono wynagrodzenie w łącznej wysokości  7 680,00 zł. 
 7. Sport 
 W dniu 15.11.2012 r. pracownik PW. uczestniczył  w Powiatowej Radzie Sportu. Tematyką spotkania 
było zaopiniowanie przez członków Rady wniosków o przyznanie nagrody  starosty  sportowcom z 
terenu powiatu szczecineckiego.  W czołówce najlepiej ocenionych osób znaleźli się zawodnicy 
Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Taekwondo” – Klaudia Włodarczak i Paweł Szypulski  
8. Kultura  
Pracownicy PW. przy współpracy z osobami z borneńskich jednostek organizacyjnych zorganizowali 
uroczyste obchody  Narodowego Święta Niepodległości.  Uroczystości odbyły się w dniu 9 listopada 
br.  
10. Strona internetowa urzędu 
Pracownik PW.  na bieŜąco monitorował poprawność informacji zamieszczanych na stronie 
internetowej Urzędu i korygował wiadomości  przekazywane do Głosu Koszalińskiego.  
1.  Rozesłano zapytania ofertowe na skład, opracowanie graficzne i wydruk albumu fotograficznego – 
„20 lat Bornego Sulinowa”. Zapytanie wysłano do 3 firm. Na powyŜszą publikację złoŜono wniosek o 
dofinansowanie w ramach jesiennego naboru LGD. Ponadto rozesłano zapytania ofertowe i 
przygotowano kosztorys do kolejnych wniosków w ramach jesiennego naboru LGD na zakup 
gadŜetów reklamowych dla Urzędu Miejskiego i remont oraz doposaŜenie Centrum Informacji 
Turystycznej.  
2.   Na wniosek Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej przygotowano materiały 
z zakresu organizacji imprez plenerowych i produktów turystycznych Bornego Sulinowa do folderu 
„Hity Zachodniopomorskie”. Folder zostanie wydany w styczniu 2013r., i będzie równieŜ dostępny w 
Centrum Informacji Turystycznej.  
3. W dniu 06 listopada udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju w celu omówienia podsumowania 
sezonu turystycznego – 2012r. 
4. W dniu 08 listopada obsługa uroczystości z okazji Święta Niepodległości.  
5. W dniu 12 listopada wykonano zdjęcia na stronę internetową z uroczystości setnych urodzin Pana 
Edmunda Złotego zam. w miejscowości Rakowo.  
6. Na prośbę kol. Malarskiego udział w materiale dokumentalnym realizowanym przez TVP3 oddział 
Szczecin z zakresu działania Lokalnej Grupy Rybackiej oraz realizacji inwestycji ze środków 
pomocowych PO Ryby. Tematem materiału zrealizowanego w Bornem Sulinowie była infrastruktura 
turystyczna nad jez. Pile - budowa pomostu i tablice informacyjno-edukacjne w zatoce cichej. 
7. Przygotowano zamówienie na wykonanie i montaŜ tablicy informacyjnej - plan miasta Borne 
Sulinowo. Tablica zostanie zamontowana na drewnianym stelaŜu przed budynkiem ratusza i zastąpi 
dotychczasowy nieaktualny plan miasta.  
8. Przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie i wydruk kalendarza na 2013r. Borne 
Sulinowo XX lat w ramach postępowania o zapytanie ofertowe wydruk i opracowanie kalendarza 
zlecono oficynie wydawniczo reklamowej – Krzysztof Kwinta. 
9. Na prośbę Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim opracowano koordynaty GPS atrakcji 
turystycznych Bornego Sulinowa w ramach wytyczenia trasy turystycznej Off Road województwa 
zachodniopomorskiego. Koordynatorem projektu jest Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim. 
10. Ponadto w zakresie swoich obowiązków słuŜbowych kaŜdorazowo pod koniec miesiąca 
przygotowywane są informacje do wkładki Głosu Koszalińskiego i Echa znad Drawy, administrowana 
jest strona internetowa Urzędu, pełniony jest dyŜur w Centrum Informacji Turystycznej podczas 
nieobecności Ireny Skowronek oraz wykonywane są czynności bezpośrednio zlecane przez PO 
kierownika referatu PW Arkadiusza Malarskiego i sekretarza Urzędu. 
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA 
 

Przygotowano i wydano: 
1. Osiemnaście zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
2. Siedem wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
3. Trzy decyzje w sprawie podziałów nieruchomości. 
4. Dwa postanowienia podziałowe. 
5. Dwie decyzje rozgraniczeniowe. 
6. Prowadzone jest jedno postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. 
7. 9. Udzielono informacji w sprawie projektu mpzpz dla obrębu Grabno. 
10. Udzielono wyjaśnień na temat zapisów w mpzpz dla obrębu Łubowo. 
11. Udzielono odpowiedzi na temat Gminnej Ewidencji Zabytków. 
12. Sporządzono Gminną ewidencję zabytków (680 szt. kart adresowych) 
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 następujących zmian: 

1. NaleŜy wprowadzić słowniczek pojęć. 
2. Ustalenia ogólne - §2.2 – zapis dotyczący mieszkań wbudowanych w obiekt wykreślić. 
3. Ustalenia ogólne - §4 – ustalenia dotyczące ochrony środowiska i przyrody naleŜy 

szczegółowo opisać zgodnie z waloryzacją przyrodniczą oraz wnioskami Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

4. Brak określonych w ustaleniach szczegółowych terenów akustycznych zgodnie z § 4 pkt 6. 
5. Ustalenia ogólne - §7 – ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej – brak wskazań dla infrastruktury 
telekomunikacyjnej. 

6. W ustaleniach szczegółowych naleŜy podać właściwą powierzchnię terenu dla 
poszczególnych funkcji. 

7. Ustalenia szczegółowe dla symbolu 1US, Ut, ZP; 
- wykreślić zapis dotyczący realizacji parkingu dla potrzeb terenu 2Ut, 3Ut, Us, 
- wprowadzić min. pow. dz. – 3000 m², 
- wprowadzić wysokość zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uŜytkowe, 
jednak nie wyŜej niŜ 12,5 metra, 
- na załączniku graficznym nie wskazywać terenu o trudnych warunkach posadowienia budynków, 
- pkt. 4 b – zaproponować nowy zapis dotyczący miejsc parkingowych, 
- stawka procentowa jednorazowej opłaty planistycznej – 0%. 
8. Ustalenia dla symbolu 2 Ut: 
- wprowadzić zakaz podziału terenu, 
- symbol poszerzyć o działkę gminną nr 12/73, 
- pkt. 4 b – zaproponować nowy zapis dotyczący miejsc parkingowych, 
- stawka procentowa jednorazowej opłaty planistycznej – 20%. 
9. Ustalenia dla symbolu 3 Ut, US: 
- wprowadzić min. pow. dz. 4000 m², 
- wprowadzić wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uŜytkowe, 
jednak nie wyŜej niŜ 9 m., 
- - pkt. 4 b – zaproponować nowy zapis dotyczący miejsc parkingowych, 
- stawka procentowa jednorazowej opłaty planistycznej – 20%. 
10. Ustalenia dotyczące symbolu 02KDW,ZP – dotyczące działki gminnej nr 12/73 wykreślić. 
11. W § 14 i 15 naleŜy wprowadzić jednorazową opłatę planistyczną w wysokości 0%. 
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Ponadto poproszono o aktualizację podkładu mapowego dla przedmiotowego terenu oraz 
przygotowanie ekofizjografii, gdyŜ załączona do projektu uchwały ekofizjografia podstawowa 
dotyczy terenu nie objętego opracowaniem. 
2. Projekt zmiany studium uwarunkowań dla obrębu Komorze i projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla działek nr ewid. 2/1, 5/7, 33/5, 
33/6, 61/4, 66, 70, 84/2, 89/4 połoŜonych w miejscowości Komorze oraz zmiana studium dla 
obrębu Komorze. 
W dniu 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 Środowiska 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. 
3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grzywnik 
W dniu 11 listopada 2012r. zawiadomiono o przystąpieniu do sporządzenia mpzp  
35 instytucji uzgadniających i opiniujących. 
 W dniu 11 listopada  2012r. w prasie miejscowej oraz poprzez obwieszczenie zawiadomiono o 
moŜliwości składania wniosków do planów. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyŜej wymienionych planów miejscowych.  
Wnioski naleŜy składać do dnia 6 grudnia 2012r. 
4. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juchowo, Jelonek, 
Silnowo i Piława. 
Do projektu mpzp wpłynęło 58 wniosków. 
W dniu 4 grudnia 2012r. wnioski zostały przekazane Wykonawcy do dalszej procedury planistycznej  
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.  
W dniu 3 grudnia 2012r. przygotowano informację Burmistrza o zgłoszonych Ŝądaniach, o których 
mowa w art. 36 ust.1-3 i ust.5 i wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 6 i 7 zgodnie z art. 37 
ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 
80, poz. 717 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                      

INWESTYCJE 
 

1. W ramach zarządzania drogami gminnymi: 
• Wydano 2 decyzje 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 1 decyzje na lokalizację zjazdu na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo, 
• Wydano 3 umowy na udostępnienie nieruchomości w celu prowadzenia robót i umieszczenia 

urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy Borne Sulinowo, 
2. Przygotowano i rozstrzygnięto postępowanie na realizację zadań: 
• Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika oraz utwardzeniem terenu z 

kostki betonowej typu „Polbruk” przy Zespole Szkół w Łubowie, ul. Zakątna 10, gm. Borne 
Sulinowo. Zadanie wykonano i rozliczono. 

• Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika z kostki betonowej typu 
„Polbruk” przy ul. S.Wyszyńskiego w Bornem Sulinowie, dz. nr 22 obr. 06 Borne. Zadanie w 
trakcie realizacji – stopień zaawansowania 90%. 
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• Wykonanie robót budowlanych związanych z budową chodnika z kostki betonowej typu 
„Polbruk” w pasie drogi gminnej dz. nr 228 obr. Krągi, gm. Borne Sulinowo. Zadanie wykonano i 
rozliczono. 

• 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”. Zadanie w trakcie realizacji. 

• Wykonanie wraz z montaŜem wiaty przystankowej w m. Łubowo, gm. Borne Sulinowo, dostawa 
4 szt. szyb hartowanych o wym. 92,5cm x 92,5cm oraz 6 szt. koszy ulicznych wolnostojących. 
Zadanie w trakcie realizacji. 

• Wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w pasie drogi gminnej w m. Kiełpino, 
gm. Borne Sulinowo”, 

• Wymiana 2 szt. okien w lokalu świetlicy wiejskiej oraz wymiana 1 szt. okna w lokalu 
mieszkalnym w budynku komunalnym w miejscowości Silnowo, gm. Borne Sulinowo. Zadanie w 
trakcie realizacji. 

3. Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową. 
• Trwają prace budowlano – remontowe w klatce B budynku przy ul. Słowackiego 9 w m. Bornem 

Sulinowie.  
• Trwa remont w klatce A budynku socjalnego przy ul. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie. 
• Wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego w miejscowości Śmiadowo 

kolonia. 
• Wykonano naprawę na instalacji wody w świetlicy wiejskiej w Łubowie. 
• Wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku z lokalami komunalnymi w miejscowości 

Silnowo. 
• Wykonano przyłącza wodociągowe do czterech lokali komunalnych w budynku Krągi 55. 
• Wykonano przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego nr 3 Starowicach 
• Wykonano przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego nr 7 Starowicach 
• Wykonano przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego nr 3 Czochryń 
• Wykonano odwodnienie drogi w m. Silnowo dolne około 100mb. 
• W trakcie realizacji przyłącze wodociągowe do budynku OSP w Bornem Sulinowie. 
• Przewieziono z Bornego Sulinowa kruszywo budowlane na remont dróg gminnych 

zlokalizowanych w miejscowościach Radacz, Kiełpino, Łączno, Nobliny, Kucharowo, Starowice, 
Uniemino, Krągi łącznie około 150 ton (gruzu kruszonego). 

• Naprawiono dach papowy na budynku świetlicy wiejskiej w Silnowie. 
• Przebudowano instalację zimnej wody w Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie. 
• Wykonano montaŜ instalacji oświetlenia świątecznego na terenie Bornego Sulinowa. 
• Wykonano cięcia sanitarne drzew przydroŜnych i usunięto zakrzaczenia przy drogach na terenie 

miasta Borne Sulinowo. 
4. 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.  

5. Firma jak wyŜej w ramach współpracy nieodpłatnie skruszyła około 3 tysięcy ton gruzu 
składowanego na terenie składowiska odpadów w Bornem Sulinowie. 

6. Zakończono i rozliczono remont chodnika przy ul. Jeziornej – II etap (od skrzyŜowania z ul. 
Zieloną do końca ulicy) 

7. 30 listopada odbyła się kontrola zasadności przebudowy drogi w związku z złoŜonym wnioskiem 
do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o przyznanie dotacji ze środków budŜetu 
Województwa Zachodniopomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji 
rolniczej na zadanie pod nazwą przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, dz. nr 118 i 
119/1 obręb Przyjezierze.  

8. Trwa budowa targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie. 
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OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

1. Wydano dwa postanowienia odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. 
2. Wydano jedno postanowienie w sprawie wydania opinii dotyczącej zatwierdzenia Planu ruchu na 
likwidację nieczynnej studni nr SW-4 na ujęciu wody w miejscowości Radacz (dz. nr 65/14), gm. 
Borne Sulinowo, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie. 
3. Zakończono zadanie pn „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Borne 
Sulinowo- etap II”. Usunięto 72,70Mg wyrobów azbestowych, koszt całkowity zadania wyniósł 
50 163,08zł. 
4. Wystosowano dwa pisma informujące o konieczności usunięcia odpadów z miejsc nie 
przeznaczonym do ich składowania lub magazynowania dot. m. Jeleń. 
5. Wydano jedną decyzję przejmującą przez gminę obowiązek zorganizowanie opróŜniania zbiornika 
bezodpływowego w stosunku do mieszkańca wsi Łubowo. 
6. Wystosowano 16 pism informujących mieszkańców m. Krągi o konieczności podłączenia się do 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 
7. Wystosowano 1 pismo informujące mieszkańca m. Silnowo o konieczności podłączenia się do 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 
8. Wystosowano 7 pism informujących mieszkańców m. Kiełpino o konieczności podłączenia się do 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 
 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 

1. Wysłano do kontroli procedurę przetargową na realizację zadania : Budowa i wyposaŜenie 
targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie. Otrzymano opinię pozytywną. 

2. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na realizację zadania : 
Wyłapywanie, utrzymanie i opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy 
Borne Sulinowo. 

3. Przeprowadzono procedurę przetargową na realizację zadania „Zimowe utrzymanie dróg na 
terenie miasta i gminy Borne Sulinowo w sezonie zimowym 2012-2013.” Podpisano umowy z 
wykonawcami 

4. Trwają czynności związane z rozliczeniem dotacji z WFOŚIGW w Szczecinie na realizację 
zadania „Czyste środowisko ponad wszystko – segregujemy odpady”, polegającego na 
przygotowaniu i druku ulotek i plakatów informacyjno edukacyjnych mających na celu przybliŜyć 
mieszkańcom naszej gminy nowe zasady gospodarki odpadami. 

5. Przeprowadzono kampanię edukacyjno informacyjną w formie rozdawania ulotek pn. „Czyste 
środowisko ponad wszystko – segregujemy odpady” w ramach kampanii Co stanie się z twoimi 
śmieciami od 1 lipca 2013r. 

6. Trwają prace nad przygotowaniem projektów uchwał dotyczących nowego systemu gospodarki 
odpadami. 

7. Zakończono procedurę konsultacji w sprawie wyboru metody naliczania opłat za gospodarowanie 
odpadami.  

8. Ustalono harmonogram spotkań z mieszkańcami przybliŜającymi nowy system gospodarki 
odpadami. 

9. Odbyło się pierwsze spotkanie w ramach ww. harmonogramu z mieszkańcami m. Łubowo, 
Rakowo, Komorze, Liszkowo i Nobliny. 

10. Dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 2 firm PGK sp. z o.o. Koszalin oraz  
PGK Sp. z o.o. Szczecinek. 


