
 
Sprawozdanie 

 
z działalności Burmistrza Gminy Borne Sulinowo 

 
w okresie międzysesyjnym 

 

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

się 27 kwietnia 2009 roku. 

 

SPOTKANIA 

�  Rada  Społeczna  ZOZ-u 

� z działaczami i trenerami sportowymi zasłuŜonymi dla gminy Borne Sulinowo 

� z mieszkańcami sołectwa Nobliny - wybór sołtysa, uzupełnienie składu Rady Sołeckiej  

� z przedstawicielem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dot. kar środowiskowych 

� z przedstawicielami  Rady  Ochrony Pamięci  

� z kanclerzem Uniwersytetu Śląskiego  

� spotkanie robocze z radnymi Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie dot. propozycji zmian w budŜecie 

Gminy Borne Sulinowo na 2009 rok w związku z wprowadzeniem inwestycji pn. „Adaptacja budynku 

powojskowego w Bornem Sulinowie na obiekt kulturalno-oświatowy” 

� w sprawie podjęcia działań dot. ochrony środowiska  z Dyrektorem Firmy Euro- Matex S.A. Biuro 

Handlowe 

� udział w konsultacjach społecznych w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego  

� udział w konwencie sołtysów - organizacja DoŜynek – 5 września Nobliny 

 

UROCZYSTOŚCI 

� obchody uchwalenia Konstytucji 3-go Maja   

� obchody 15-lecia Koła Związku Emerytów i Rencistów z Bornego Sulinowa 

� wernisaŜ artystów malarstwa - Dom Pomocy Społecznej   

� wieczór Poetycki „ Powróćmy do dziecięcych lat” 

� Dni Sportu organizowane przez CKiR w Bornem Sulinowie 

� otwarcie wystawy malarstwa Pana Wiesława Domagały w galerii Art-Borne 

 

WYWIADY 

� Program Samorządowy - Telewizja Gawex Szczecinek 

 

KONFERENCJE 

� Zgromadzenie Wspólników  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku  

� konferencja prasowa dot. realizacji projektu „Zintegrowana Gospodarka Wodno- Ściekowa” 

� Powiatowa Rada Zatrudnienia – Urząd Gminy Grzmiąca 

 

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW  

� W okresie międzysesyjnym Burmistrz wraz  z Zastępcą Burmistrza przyjęli w sprawach skarg  

       i wniosków  52 interesantów.  
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GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z dnia 2007. Nr 191, poz. 

1365) przesłano do Urzędu Wojewódzkiego miesięczne sprawozdanie o realizacji art. 1 wyŜej cytowanej 

ustawy. 

2. ZłoŜono zamówienia do Starostwa Powiatowego w Szczecinku o wykonanie wyrysów i  wypisów  

z rejestru gruntów 43 działek. 

3. Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Szczecinku – Wydział Ksiąg Wieczystych o załoŜenie ksiąg 

wieczystych dla 17 działek w Kłominie. 

      Do wniosków załączono aktualne wypisy i wyrysy w/w działek oraz decyzje  komunalizacyjne.  

4.  Wydano dla rolników zaświadczenia o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego –  17 szt. 

5.  Wydano zaświadczenia dotyczące posiadania gospodarstwa rolnego dot. kwoty mlecznej  - 2 szt. 

6.  Poświadczono oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym – 2 szt. 

7.  Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku, 98-iu informacji, w sprawie realizacji roszczeń  

z tytułu pozostawionego mienia poza granicami państwa polskiego poprzez nabycie prawa własności lub 

uŜytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. 

8.  Udzielono informacji Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Szczecinku w sprawie  komisji szacowania 

wartości zwierząt zakaŜonych chorobami zakaźnymi. 

9.  Wysłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wniosek o przekazanie dotacji 

celowej dla gminy na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                

10. Wysłano informacje do rolników w sprawie odbioru pieniędzy odnośnie zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 14 szt. 

11. Udzielono odpowiedzi Zachodniopomorskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie    

w sprawie inwestycji jakie zostaną przeprowadzone  w latach 2010 – 2011 na terenie naszej gminy. 

12. Podpisano akt notarialny zbycia nieruchomości: 

− lokalu komunalnego nr 36/4, połoŜonego w miejscowości Piława, obręb Piława, na działce oznaczonej  

w ewidencji gruntów Nr 179;  

− lokalu komunalnego nr 36/2, połoŜonego w miejscowości Piława, obręb Piława, na działce oznaczonej  

w ewidencji gruntów Nr 180/11;  

− niezabudowanej, połoŜonej w miejscowości Liszkowo, obręb Liszkowo, gmina Borne Sulinowo, oznaczonej 

w rejestrze gruntów działką Nr 191/4;  

− niezabudowanej, połoŜonej w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo, oznaczonej  

w rejestrze gruntów działką Nr 220/16;  

− zabudowanej, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06, gmina Borne Sulinowo, oznaczonej  

w rejestrze gruntów działką Nr 89/178;  

− zabudowanej, połoŜonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo, oznaczonej  

w rejestrze gruntów działką Nr 17/3;  
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− zabudowanej, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06, gmina Borne Sulinowo, oznaczonej  

w rejestrze gruntów działką Nr 45/42.  

13. Zrezygnowano z przysługującego w myśl art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w:  

− Bornem Sulinowie, obręb 05, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 7/130 o pow. 0,0019 ha,  

za cenę 2.500,00 zł; 

− Dąbrowicy, obręb Dąbrowica, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 12/32 o pow. 0,0512 ha,  

za cenę 15.000,00 zł; 

− Bornem Sulinowie, obręb 06, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 37/73 o pow. 0,2622 ha,  

za cenę 120.000,00 zł. 

14. Wydano decyzję adiacencką z tyt. podziału działki połoŜonej w miejscowości Dąbrowica, obręb Dąbrowica, 

oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 19/26 o pow. 1,4923 ha. 

15. Wystąpiono do ANR z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie działki, połoŜonej w miejscowości Jeleń, 

          obręb Jeleń , gmina Borne Sulinowo, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 25/2 o pow. 0,9055 ha. 

16.  Zlecono uprawnionemu geodecie: 

− wskazanie granic nieruchomości, połoŜonych w miejscowości Dąbrowica, oznaczonych działkami Nr 12/101 

i 12/100, 

− wskazanie granic nieruchomości, połoŜonej w miejscowości Liszkowo, oznaczonej działką Nr 191/4; 

− wskazanie granic nieruchomości, połoŜonych w miejscowości Borne Sulinowo, oznaczonych działkami  

Nr 7/180, 7/181 i 7/182; 

− podział działki Nr 7/374, połoŜonej w Bornem Sulinowie, obręb 05;  

− podział działki Nr 89/140, połoŜonej w Bornem Sulinowie, obręb 06. 

17. Zlecono uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie wyceny 9 działek. 

18. Zawarto umowę uŜytkowania na okres 10 lat następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Borne Sulinowo, oznaczonych w ewidencji gruntów działkami: obręb Borne 04 dz. nr 7/5, nr 7/11, nr 8/9,  

nr 7/21, obręb Borne 06 część dz. nr 37/84, obręb Borne 07 dz. nr 1/146 w miejscowości Borne Sulinowo, 

dz. nr 36/2 w miejscowości Jeleń, obręb Jeleń, dz. nr 84/2 w miejscowości Jeziorna, obręb Jeziorna, część 

dz. nr 237/3, nr 381/4, nr 381/5, nr 481 w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, dz. nr 130/24, nr 131/3   

w miejscowości Nobliny, obręb Nobliny, dz. nr 197/3, nr 194, nr 179 , w miejscowości Piława, obręb 

Piława, dz. nr 62/6, nr 79/23 w miejscowości Radacz, obręb Radacz, dz. nr 11/17, nr  144/2  w miejscowości 

Silnowo, obręb Silnowo, część dz. nr 17/1 w miejscowości Czochryń, obręb Czochryń, dz. nr 4/27  

w miejscowości Dąbie, obręb Kiełpino, dz. nr 80/4, w miejscowości Juchowo, obręb Juchowo, część dz. 

nr 1/2 miejscowości Kiełpino, obręb Kiełpino, nr 17/2 w miejscowości Krągi, obręb Krągi, część dz. nr 8/1 

w miejscowości Śmiadowo, obręb Śmiadowo, część dz. nr 74/5 w miejscowości Uniemino, obręb Uniemino. 

19. Zawarto umowy na dzierŜawy, następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne 

Sulinowo: 

− nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,2104 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 180/9, 

połoŜoną w miejscowości Piława, obręb Piława. Okres dzierŜawy 3 lata. 
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− lokal uŜytkowy nr 1 o powierzchni 98,99 m2 wraz z pomieszczeniami przynaleŜnymi  o łącznej  powierzchni 

59,16 m2, połoŜony w budynku byłej szkoły w miejscowości Kiełpino, obręb Kiełpino, gmina Borne 

Sulinowo na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/2. Okres najmu rok. 

− nieruchomość zabudowaną budynkiem magazynowo – produkcyjnym o powierzchni uŜytkowej 469,91 m2 

oraz grunt przynaleŜny o powierzchni 50 m2, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 87/51, połoŜoną 

przy ul. Al. Niepodległości w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Okres 

dzierŜawy 3 lata. 

− nieruchomości niezabudowane ogródki działkowe nr 15,17,45,49,55,64,91,97,100,106,  połoŜone  

w kompleksie ogródków działkowych w miejscowości Krągi, oznaczone  w ewidencji gruntów  

i budynków numerem 147 i 148. Okres dzierŜawy 10 lat. 

− nieruchomości niezabudowane ogródki działkowe nr 2 i 3, połoŜone w kompleksie ogródków działkowych 

w miejscowości Borne Sulinowo, połoŜone przy ul. Rzemieślniczej, oznaczone  

w ewidencji gruntów i budynków numerem 1/2. Okres dzierŜawy 3 lata. 

20. Nadano numer porządkowy dla nieruchomości: 

− oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 37/112, połoŜonej przy Juliusza Słowackiego  w Bornem 

Sulinowie, obręb Borne 06 – otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 7 D, 

− oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 37/111, połoŜonej przy Juliusza Słowackiego  w Bornem 

Sulinowie, obręb Borne 06 – otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 7 E, 

− oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 6/3, połoŜonej miejscowości Jeleń, obręb Jeleń – otrzymała 

numer porządkowy nieruchomości – 10 B, 

− oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 319/15, połoŜonej miejscowości Międzylesie, obręb Piława – 

otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 5 A, 

− oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 279/12, połoŜonej miejscowości Międzylesie, obręb Piława – 

otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 16, 

21. Wystawiono ofertę nieruchomości przeznaczonych do dzierŜawy, najmu: 

− nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,6294 ha, oznaczoną  w ewidencji gruntów i budynków 

numerem 41/14, połoŜoną przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, 

gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata, stawka z tytułu dzierŜawy  0,11 zł. +  22 % VAT 

miesięcznie + podatek od nieruchomości.  

22. Dnia 30 kwietnia 2009 r. odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej - rozpatrzono 18 wniosków                    

o przydział lokalu socjalnego bądź komunalnego z zasobu mieszkaniowego gminy Borne Sulinowo. 

23. Udzielono dla Sądu Rejonowego w Szczecinku odpowiedzi w sprawie wysokości stawek za dzierŜawę 

gruntów stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo. 

24. Przekazano dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie nieruchomość zabudowaną obiektami 

małej architektury o powierzchni 0,9397 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 7/13, 

połoŜoną przy ul. Sportowej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 04 wraz z pomostami 

umiejscowionymi przy brzegu jez. Pile w sąsiedztwie wyŜej opisanej nieruchomości w celu jej 

zagospodarowania. 
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FINANSE 

 

25. Na podstawie § 15 pkt 3 uchwały Nr XXVIII/286/2008 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2009 rok, zmienionej uchwałą 

Nr XXX/325/2009 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 marca 2009 r. podjęto Zarządzenie  

Nr 27/2009 w dniu 30 kwietnia 2009 roku w sprawie poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo poŜyczki  

w wysokości 387.712 zł, która zostanie zaciągnięta przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółkę  

z o.o. w Bornem Sulinowie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Poprawa efektywności systemu gromadzenia  

 transportu odpadów w gminie Borne Sulinowo. Zakup pakietu urządzeń słuŜących do kompleksowej zbiórki 

odpadów” na okres spłaty 2009-2019. Weksel wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie poŜyczki 

udzielonej na podstawie umowy nr 9/09/0Z-ZT/P został podpisany w dniu 7 maja 2009 roku. 

26. Na podstawie Zarządzenia Nr 30/2009 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 4 maja 2009 roku podano do 

publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za  

I kwartał 2009 roku.  

27. W dniu 6 maja 2009 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 

informację dotyczącą wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadań finansowych w całości bądź 

częściowo z budŜetu państwa. Informacja została sporządzona na dzień 30 kwietnia 2009 roku. 

28. Na podstawie Zarządzenia Nr 41/2009 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 22 maja 2009 roku podano do 

publicznej wiadomości informacje obejmujące: wykonanie budŜetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2008, 

kwotę zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2008 r., kwoty dotacji otrzymanych od JST i udzielonych 

innym JST, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub 

rozłoŜono spłatę na raty w kwocie przewyŜszającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych 

kwot i przyczyn umorzenia, wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej. 

29. W dniu 25 maja 2009 r. otrzymano interpretację przepisów prawa podatkowego Ministerstwa Finansów  

Nr ITPB2/415-241/09/TJ z dnia 19.05.2009 r. w sprawie udziału radnych w szkoleniach. W dniu 6.03.09 r. 

złoŜony został wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego  

w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków 

podatkowych finansowania udziału radnych w szkoleniach. Zgodnie z powyŜszą interpretacją radni 

wykonują czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich. W świetle ustawy  

o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnieniu z podatku dochodowego podlegają tylko diety oraz 

zwrot kosztów podróŜy słuŜbowych do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł.  

Zatem finansowane przez Urząd szkolenia stanowią nieodpłatne świadczenia na rzecz radnych, które naleŜy 

zakwalifikować do przychodów. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują 

bowiem jednoznacznie, iŜ wszelkie dobra, usługi oraz kwoty pienięŜne uzyskane przez podatnika z jednego 

z wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych źródeł przychodu stanowią, po  

potrąceniu kosztów jego uzyskania, dochód podlegający opodatkowaniu. PowyŜsze oznacza, iŜ Urząd 

Miejski jako płatnik zobowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie  

z zasadami określonymi w art. 41 ww. ustawy, a następnie w informacji PIT-11 przekazanej kaŜdemu  



 6 

 

 

radnemu wykazać uzyskany przez niego przychód. Radny ma obowiązek uwzględnić dane wykazane w PIT-

11 w składanym przez siebie zeznaniu rocznym. 

30.  W dniu 28 maja 2009 roku wysłano do Ministerstwa Edukacji Narodowej Departamentu Ekonomicznego 

wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6 % rezerwy w roku 2009 z tytułu odpraw 

dla zwalnianych nauczycieli na podstawie art. 88 Karty nauczyciela. Wnioskowana kwota 19.736,00 zł. 

31. W sprawie wykonania uchwały Nr XXVIII/284/2008 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

30 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu 

budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2009 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  

z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów: 

− w dniu 28 kwietnia 2009 roku wystąpiono do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 

Zamiejscowy w Koszalinie z wnioskiem o wydanie opinii o moŜliwości spłaty w latach 2009-2023  

w/w kredytu; 

− w dniu 6 maja 2009 roku otrzymano z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy 

w Koszalinie wraz z pismem przewodnim Nr K-ZZ-0022/LK/131/2009 z dnia 05.05.2009r. pozytywną 

opinię o moŜliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Miasto i Gminę Borne Sulinowo; 

− w dniu 5 czerwca 2009 roku została podpisana umowa Nr 282/06/2009/1043/F/OBR kredytu obrotowego 

nieodnawialnego złotowego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie. 

32. Na podstawie Zarządzenia Nr 46/2009 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 4 czerwca 2009 roku  ustalono 

tryb postępowania o udzielenie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej, sposobu rozliczania oraz kontroli zadania.  

33. W dniu 8 czerwca 2009 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 

informację dotyczącą wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadań finansowych w całości bądź 

częściowo z budŜetu państwa. Informacja została sporządzona na dzień 31 maja 2009 roku. 

34. W terminie do 30 czerwca 2009 roku zostanie przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego 

sporządzony na dzień 31.12.2008 r.. 

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE 

 

35. W miesiącu maju i czerwcu 2009 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie informację 

o nie udzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym  

tj.  za miesiąc kwiecień i maj 2009 r.  

36. W miesiącu maju i czerwcu 2009 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie informację 

o nieudzielaniu pomocy publicznej (de minimis) w rolnictwie w danym okresie sprawozdawczym tj. za 

miesiąc kwiecień i maj 2009 r. 

37. W miesiącu maju i czerwcu przesłano do podatników upomnienia dotyczące zaległości podatkowych  

za 2009 r. 
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PROMOCJA I WSPÓŁPRACA 

 

38. Udział w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym 

a)   kontynuacja projektów 

� „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym w gminie Borne 

Sulinowo” - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaakceptował wydłuŜenie terminu realizacji projektu. 

Zmodyfikowano i przesłano do WUP wniosek o płatność. 

� „Uczeń na wsi-pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy 

wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” - Dn. 02 czerwca br. wystosowano do beneficjentów pisma 

informujące o terminie i sposobie ostatecznego rozliczenia dofinansowania przyznanego w ramach 

programu. 

b)   przygotowania do złoŜenia wniosków o dotacje 

� PROW 2007-13  Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej „Budowa systemu selektywnej 

zbiórki odpadów w gminie Borne Sulinowo” - We współpracy z PUK Sp. z o.o. przygotowano wstępne 

załoŜenia projektu mającego na celu stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie Borne 

Sulinowo. Trwają prace nad przygotowaniem projektu.  

c)   złoŜone wnioski o dotacje 

� „Równać szanse 2009” - Dn. 29.04.2009 r. złoŜono w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Miejscowości 

Radacz wniosek o dofinansowanie kwotą 40.623,00 zł realizacji projektu w Radaczu „Odlotowo, ale 

zdrowo”. Projekt otrzymał od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności dofinansowanie w kwocie 

40.600,00 zł. 

� „Rozwój Infrastruktury Kultury” - Wniosek złoŜony dn. 16.03.2009 r. w imieniu Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Bornem Sulinowie otrzymał z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

dofinansowanie zadania „Zakup wyposaŜenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie”  

w kwocie 30.000,00 zł. 

� PROW 2007-13  Odnowa Wsi „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez 

stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych”. – Zakończył się nabór wniosków o 

przyznanie pomocy w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi”. Wydział Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie dokonał wstępnej weryfikacji wniosku  

o dofinansowanie projektu. Zgodnie z zaleceniami dokonano poprawek we wniosku i budŜecie projektu.  

Ze względu na fakt, iŜ Komisja Europejska nie wyraziła zgody na kwalifikowalność podatku VAT  

w projektach realizowanych przez JST, budŜet projektu wyraŜony jest obecnie w kwotach netto i wynosi 

860.533,98 zł. Nie zmienia się jednocześnie wartość wnioskowanego dofinansowania, które wyniesie pół 

miliona złotych.  

Ogółem do Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego wpłynęły 154 wnioski. Wnioskowana w nich kwota dofinansowania wynosi 

52 313 968,- zł  natomiast wysokość limitu na rok 2009 dla całego województwa wynosi 51 371 287 zł. 

� „Infrastruktura bibliotek” - Dn. 29.05.2009 r. złoŜono w imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Bornem Sulinowie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o dofinansowanie  
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realizacji projektu „Modernizacja budynku oraz zakup mebli i sprzętu do Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Bornem Sulinowie”. Całkowity koszt projektu: 93 956 zł, w tym:  

− 70 467 zł wnioskowane dofinansowanie z MKiDN, 
− 23 489 zł wkład własny MBP, 

Koszty w projekcie: 
− MBP matka – koszty w projekcie ogółem 34 901 zł (w tym 29 000 wnioskowane dofinansowanie z 

MKiDN, 5 901 wkład własny MBP) 
− Filia w Łubowie – ogółem 18 190 zł (w tym 13 467 wnioskowane dofinansowanie z MKiDN, 4723 

wkład własny MBP) 
− Filia w Silnowie – ogółem 21 967 zł (w tym 14 000 wnioskowane dofinansowanie z MKiDN, 7967 

wkład własny MBP) 

− Filia w Radaczu – ogółem 18 898 zł (w tym 14 000 wnioskowane dofinansowanie z MKiDN, 
4898 wkład własny MBP). 

� Przy współpracy dyrektorów szkół opracowano i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego woj. 

zachodniopomorskiego ankietę dot. rządowego programu „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji  

i patologii wśród dzieci i młodzieŜy”. W ramach programu na terenie województwa będzie realizowany 

pilotaŜowy program „śyj bezpiecznie i zdrowo”. Podpisano akcesyjną umowę partnerską dot. wspólnej 

realizacji projektu, którego liderem w ramach PO KL, działania 9.1, poddziałania 9.1.2. jest 

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Dnia 04.06.2009 r. ZROT złoŜył wniosek 

aplikacyjny.  

39.  Promocja 

a)   współpraca z mediami - Dn. 14.05.2009 r. odbyło się spotkanie z dziennikarzem Głosu Koszalińskiego. 

Przekazane informacje posłuŜyły do opracowania majowego dodatku do GK „Regiony”. 

b)   materiały promocyjne 

� ZłoŜono zamówienia na następujące materiały promocyjne: 250 szt. Albumów „Miasto i Gmina Borne 

Sulinowo”, 1000 długopisów, 200 szt. breloków, 200 szt. kubków termicznych i 500 szt. smyczy. 

Zamówienia zostały zrealizowane.  

� Zakończono skład nowej publikacji „Miasto i Gmina Borne Sulinowo-informator turystyczny” zawierający 

informacje nt. atrakcji turystycznych miasta i gminy Borne Sulinowo, szlaków turystycznych, bazy 

noclegowej i gastronomicznej. Publikacja ukaŜe się w nakładzie 3 tys., w tym  

1 tys. egz. w j. niemieckim.  

c)   materiały graficzne  

� projekt i druk dyplomów dla trenerów uhonorowanych odznakami: „Gryf Zachodniopomorski” i „Za Zasługi 

dla Sportu” 

� ostateczna korekta i przesłanie do drukarni projektu folderu - VI Międzynarodowy Zlot Pojazdów 

Militarnych „Gąsienice i Podkowy” Borne Sulinowo 2009  

� projekt i druk dyplomów z okazji XV-lecia Koła Terenowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów w Bornem Sulinowie 

� projekty graficzne gadŜetów: kubek, długopis, breloczek i smycz 

� wykonanie identyfikatorów dla komisji wyborczych na wybory do Europarlamentu 

� wykonanie projektu identyfikatorów dla pracowników Urzędu Miejskiego 
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d)   strona internetowa - Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek 

podległych oraz innych instytucji, aktualizowano urzędową stronę internetową.  

40.  Współpraca w ramach związków międzygminnych 

� „Lokalna Grupa Działania PARTNERSTWO DRAWY” - Na nadzwyczajnym walnym zebraniu 

członków LGD „Partnerstwo Drawy” podjęto uchwały w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia, zmiany 

regulaminów walnego zebrania członków oraz rady LGD „Partnerstwo Drawy” w związku ze złoŜonym  

w styczniu br. wniosku o finansowanie działalności LGD  i wdraŜania lokalnej strategii rozwoju. Podpisanie 

umowy o finansowanie planowane jest na czerwiec 2009r.. Pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie 

projektów będą ogłaszane przez stowarzyszenie jesienią br. Na stronie www.bornesulinowo.pl,  w zakładce 

wnioski/dotacje, zamieszczane są informacje dot. działań LGD „Partnerstwo Drawy”.  

41.  Współpraca z innymi instytucjami 

� Rozwój społeczeństwa informacyjnego - Przesłano do Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. oraz do firmy 

Espol Sp. z o.o. wstępne propozycje współpracy mającej na celu stworzenie na terenie Gminy Borne 

Sulinowo bezprzewodowej sieci Wimax umoŜliwiającej korzystanie z bezprzewodowego Internetu. Obie 

firmy wyraziły chęć współpracy, jednak nie określono jeszcze terminów. 

� Dokumenty strategiczne - „Strategia Rozwoju woj. Zachodniopomorskiego” - Przy współpracy  

z innymi referatami Urzędu Miejskiego przygotowano i przesłano do Wydziału Polityki Regionalnej Urzędu 

Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego ankietę. Celem ankiety było właściwe sformułowanie 

celów i priorytetów rozwojowych województwa.  

42.  Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

� Sporządzono  i przesłano do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  sprawozdanie dot. Monitoringu 

Współpracy Gmin i ich jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych z sektorem pozarządowym 

za 2008 rok.  

� Sporządzono i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego sprawozdanie dot. 

współpracy JST z organizacjami pozarządowymi w 2008 r.  

43.  Turystyka 

a)   współpraca z gestorami branŜy turystycznej 

� Dn. 24 kwietnia br. odbyło się spotkanie objazdowe z gestorami branŜy turystycznej. Odwiedzono 12 

obiektów świadczących usługi hotelarskie i turystyczne oraz gospodarstwa agroturystyczne z terenu miasta i 

gminy Borne Sulinowo. Celem spotkania było nawiązanie wzajemnej współpracy gestorów, wymiana 

doświadczeń, poznanie oferty poszczególnych obiektów turystycznych oraz omówienie spraw bieŜących 

związanych z przygotowaniem do nadchodzącego sezonu turystycznego.  

� Dn. 25 maja br. odbyło się spotkanie integracyjne gestorów branŜy turystycznej, którego gospodarzami byli 

właściciele pensjonatów „Ani”, „Rossija” oraz firma Paintball Arena – Krzysztof Nowak z Piły (obecny 

dzierŜawca pola namiotowego w Bornem Sulinowie). Celem spotkania była integracja gestorów oraz 

prezentacja usług turystycznych gestorom z terenu gminy. W spotkaniu udział wzięło ok. 40 osób. 

b)   wizytacja kąpielisk i terenów rekreacyjnych podległych CKiR 
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� Dn. 27 kwietnia br. pracownik referatu uczestniczył w objeździe kąpielisk i terenów rekreacyjnych 

podległych CKiR. Ustalono zakres prac niezbędnych do wykonania na ww. terenach przed rozpoczęciem 

sezonu turystycznego.  

c)   zagospodarowanie turystyczne gminy - oznakowanie atrakcji turystycznych 

� Wystąpiono do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz do Wydziału Ruchu Drogowego 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z wnioskiem o akceptację lokalizacji znaku drogowego  

E-22b „Dawny garnizon wojskowy” przy drodze krajowej nr 20, w miejscowościach Łubowo i Krągi,  

� Przygotowano projekt uzupełnienia oznakowania E-22b „Umocnienia Wału Pomorskiego” w okolicach 

Starowic, 

� Zakończono pracę nad tablicą informacyjną „Cmentarz Północnej Grupy Wojsk Federacji Rosyjskiej  

i członków Ich rodzin w Bornem Sulinowie”. Na tablicy umieszczono informację w 4 językach: polskim, 

rosyjskim, niemieckim  i angielskim, 

� Przygotowano projekty tablic „Gminy Partnerskie”. 

44.  Organizacja imprez 

a) Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich 2009 - Sporządzono i zamieszczono na stronie 

www.bornesulinowo.pl informację i dokumentację fotograficzną z przebiegu imprezy. Przygotowano  

i przekazano CKiR i UKS gadŜety promocyjne z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników ETS. 

b)   XV–lecie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów–Koła Terenowego w Bornem Sulinowie - 

Przygotowano wystawę zdjęć będącą  retrospekcją działalności organizacji na przestrzeni 15 lat.  

c)  pozostałe - sporządzono dokumentację fotograficzną i zamieszczono na stronie www.bornesulinowo.pl  

relację z: 

� obchodów Wojewódzkiej Inauguracji  Dni Olimpijczyka, która odbyła się w dniach 25 – 26 kwietnia br.  

� Inauguracji gazyfikacji Bornego Sulinowa, która odbyła się dn. 27.04.2009r. 

� Majówki w Bornem Sulinowie, która odbyła się dn. 01.05.2009r. 

� „X Mi ędzynarodowego Zlotu Samolotów Ultralight – Pikniku Lotniczego Aeroborne”.   

45. Współpraca z zagranicą 

�  „Turniej Piłkarski w Amt Anklam Land” - W dniach 1 – 3 maja 2009 r. odbył się Turniej Piłki NoŜnej gmin 

partnerskich z Polski, Czech i Niemiec. Turniej rozegrano w Niemczech, gospodarzem imprezy była gmina 

partnerska Amt Anklam-Land. Borne Sulinowo reprezentowały 2 druŜyny: Klub Sportowy „Orzeł Łubowo” 

w kat. Orlik i „Pionier 95” Borne Sulinowo w kat. senior. W obu kategoriach druŜyny zajęły I miejsca  

i zdobyły główne nagrody. Impreza miała na celu integrację młodzieŜy szkolnej gmin partnerskich oraz 

nawiązanie bliŜszych kontaktów z klubami sportowymi. 

� Wyjazd młodzieŜy do Neustrelitz - Poinformowano dyrektorów szkół  z terenu gminy Borne Sulinowo  

o  moŜliwości wyjazdu uzdolnionych sportowo uczniów  na zawody sportowe do Neustrelitz.  Propozycję 

wyjazdu dzieci z naszej gminy złoŜyło Stowarzyszenie Turystyczno – Sportowe Pomerania Szczecinek.  

� X – lecie podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Gminami Borne Sulinowo i Ralsko  - W dniach 10 – 14 

czerwca br. planowany jest wyjazd delegacji pracowników Urzędu Miejskiego do gminy partnerskiej Ralsko 

w Czechach. Wizyta odbędzie się na specjalne zaproszenie strony czeskiej z okazji X – lecia podpisania 

umowy partnerskiej pomiędzy gminami Borne Sulinowo i Ralsko.   
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46. Oświata 

a)   wyprawka szkolna - W związku z wejściem w Ŝycie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, w dniu 7 maja 

br. do dyrektorów szkół przesłano informację z prośbą o wyznaczenie terminów przyjmowania wniosków na 

dofinansowanie wyprawki.  Informację o zasadach przyznawania dofinansowania podręczników   

umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz przekazano do placówek oświatowych.  

b)   stypendia szkolne - W związku z przyznaniem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacji celowej  

w wysokości 116.971,20 zł  na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów. Przygotowano 339 decyzji przyznających II transzę stypendium 

szkolnego za okres styczeń – czerwiec. 

c)   stypendia motywacyjne - W związku ze zbliŜającym się zakończeniem roku szkolnego i obowiązkiem 

rozdysponowania  przez gminę środków finansowych na wypłatę stypendiów motywacyjnych, wystąpiono  

      do dyrektorów szkół o ujednolicenie regulaminów przyznawania pomocy finansowej za wyniki w nauce  

i sporcie.  

d)  zasiłki losowe - Wydano 1 decyzję o przyznaniu zasiłku losowego uczniowi, którego rodzina znajduje  się  

w trudnej sytuacji Ŝyciowej i finansowej.  

e)   pozostałe 

� Sporządzono informację dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku odnośnie 

zapewnienia opieki przedlekarskiej  w szkołach  wszystkich typów oraz organizacji wypoczynku  dla dzieci 

i  młodzieŜy w okresie wakacji . 

� Sporządzono informację dla Kuratorium Oświaty w Szczecinie dotyczącą upowszechnienia wychowania 

przedszkolnego. 

� Na  bieŜąco  rozliczane są koszty dowozów uczniów do szkół i konkursów gminnych. 

� Wraz z Dyrektorami szkół dokonano analizy  zadań wpisanych do projektu arkuszy organizacyjnych na  rok 

szkolny 2009/2010 z uwzględnieniem zmian w ramowym planie nauczania. 

� Podpisano  umowę  partnerską dotyczącą realizacji  przedsięwzięcia pt. „ Moje Gimnazjum- moja szansa” 

finansowanego ze środków  E F S w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . 

� Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie złoŜono wniosek w ramach konkursu  ZPORR „Stypendia 

EFS szansą edukacyjną dla młodzieŜy wiejskiej z Gminy Borne Sulinowo”, w ramach którego uczniowie LO 

w Bornem Sulinowie otrzymali stypendia na łączną kwotę 33.750,- zł. 

47. Działalność  Komisji ds. PRPA. 

� W okresie międzysesyjnym odbyły się 4 posiedzenia Komisji, na które wezwano 14 osób w celu 

zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego. Stawiło się 11 osób, z których  5 osób podjęło decyzję  

o dobrowolnym zgłoszeniu się na terapię w systemie stacjonarnym lecznictwa odwykowego, 6 osobom 

uzaleŜnionym zakupiono bilety miesięczne  z przeznaczeniem na dojazd na zajęcia terapeutyczne w systemie 

dziennym. Ustalono terminy przyjęcia na oddział psychiatryczny w celu przeprowadzenia detoksykacji 4 

osób. Ponadto złoŜono 7 wniosków do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich o zobowiązanie                       

do leczenia odwykowego. 
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� Wszczęto 4 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. Do biegłych – psychologa i psychiatry skierowano 3 teczki akt spraw w celu 

przebadania  i wydania opinii w przedmiocie uzaleŜnienia osób od alkoholu.  

� Podpisano umowę na organizację kolonii letniej z realizacją programu profilaktycznego z  Panem Robertem 

Sajnaj, ul. Fabryczna 15, 20-301 Lublin prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „ Lutur”- wpis do 

ewidencji działalności gospodarczej pod numerem – 65795 – Urząd Miasta Lublin, NIP 918-123-16-00, 

REGON 060409047. Firma „ Lutur” jako jedyna złoŜyła ofertę przetargową. Przedmiotem umowy jest 

udział 21 osób w koloniach letnich dla dzieci z rodzin  z problemem alkoholowym organizowanym przez 

organizatora w miejscowości: Lesko w terminie: 08.07. - 17.07.2009 r.  

W ramach umowy Organizator zabezpiecza: zakwaterowanie, wyŜywienie, opiekę kadry pedagogiczno – 

wychowawczej posiadającej odpowiednie kwalifikacje, realizację programu profilaktycznego przez  

specjalistów, opiekę medyczną, ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz 

realizację programu kolonii letnich: 

− zajęcia profilaktyczne, 

− program turystyczny: Sanok: Starówka, Skansen, Komańcza: Klasztor Nazaretanek ( miejsce internowania 

Kardynała Wyszyńskiego ), Zapora nad Soliną, Połonina Waryńska, Wielka Rawka, Kremenoros ( szczyt, na 

którym zbiegają się granice Polski, Słowacji i Ukrainy) – Wycieczka autokarowo – piesza, Połonina 

Wetlińska:  Wycieczka autokarowo – piesza, Wycieczka do Polańczyka, Wyjazd na basen w Ustrzykach 

Dolnych, Bieszczadzki Park Narodowy, dyskoteki, ogniska oraz liczne gry i zabawy.   

Koszt organizacji kolonii zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 

12.000,00 zł.  

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

 

48.   Wydano: 

− Trzydzieści dwa zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

− Trzy tysiące siedemset czterdzieści cztery  wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

− Dwanaście decyzji w sprawie podziałów nieruchomości. 

− Dwa postanowienia w sprawie podziałów nieruchomości. 

− Trzy decyzje rozgraniczeniowe. 

− Pięć postanowień rozgraniczeniowych.  

− Trzy zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu uŜytkowania z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

49. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Borne Sulinowo - W dniu 22 kwietnia 

2009r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie uzgodnił projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miasta Borne Sulinowo. W dniu 28 maja 2009r. odbyły się konsultacje 

społeczne w sprawie projektu mpzp dla Miasta Borne Sulinowo. W konsultacjach wzięło udział 18 osób. Do  
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dnia 17 czerwca 2009r. zainteresowani mogą składać uwagi do projekty planu. Planowany termin 

uchwalenia planu -  lipiec 2009r. 

50. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juchowo, 

Kiełpino, Jelonek, Piława, Silnowo - W dniu 28 kwietnia 2009r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Szczecinie  oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie uzgodnił  zakres prognozy 

oddziaływania na środowisko. W celu analizy planistycznej architektowi przekazano 38 opinii w sprawie 

zmiany studium uwarunkowań. 

51. Projekt miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego dla dz. nr 12/91, 12/68, 12/65, 12/64, 

22/20 połoŜonych w obrębie Dąbrowica - W dniu 25 maja 2009r. projekt planu został przekazany do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Szczecinku w celu uzgodnienia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Następnie projekt planu 

zostanie przesłany do 38 instytucji uzgadniających. 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

52.  Wydano: 

− dwadzieścia dwie pozytywne decyzje w sprawie wycinki drzew, 

− trzy negatywne decyzje w sprawie wycinki drzew, 

− jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 

− dwie opinie w formie postanowienia dot. gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 

− trzy decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia. 

53.  Prowadzonych jest osiem postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia.  

54.  Wystosowano zapytania ofertowe dotyczące zakupu koszy ulicznych. 

55. W ramach edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach na terenie gminy przeprowadzona została akcja 

„Światowy Dzień Ziemi”. Gmina zapewniła wyposaŜenie uczestników akcji w worki i rękawiczki. 

56. Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na najem trzech 

koszy 1100l na sezon letni. Przedmiotowe kosze ustawione zostały na plaŜach gminnych w m. Piława, 

Ciemino i Radacz. 

INWESTYCJE 

 

57. Rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę na budowę kompleksu sportowego MOJE BOISKO – 

ORLIK 2012 .Uzyskano pozwolenie na budowę . 

58. Rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę na „ Adaptację budynku powojskowego w Bornem 

Sulinowie na obiekt kulturalno-oświatowy - etap III”. Trwają prace wykończeniowe 

59. Uzyskano zapewnienie o dofinansowaniu ww. zadania w ramach ZPORR z Urzędu Marszałkowskiego  

w Szczecinie. 
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60. Rozstrzygnięto przetarg na udzielenie i obsługę kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu 

budŜetu gminy Bornem Sulinowo na 2009 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  

z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów . 

61. Trwają prace nad przygotowaniem przetargu na doposaŜenie budynku kulturalno- oświatowego. 

62. Zakończono prace na boisku trawiastym w Bornem Sulinowie przy ul. Sportowej. 

63. Przygotowano dokumentację przetargową dla OSP Łubowo na zakup „Średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Łubowie”. 

64. Trwa przebudowa Alei Niepodległości w Bornem Sulinowie (2020 m). Generalny Wykonawca 

(Pol-Dróg Człuchów). 

BEZROBOCIE 

 

65. W miesiącu kwietniu i maju podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy 7 umów  

o organizację robót publicznych, w ramach których zatrudnionych zostało 37 osób, w tym 8 osób do prac 

melioracyjnych, 3 umowy o organizację staŜu, w ramach których na staŜ przyjęto 9 osób. 

66. W miesiącu maju do prac społecznie uŜytecznych skierowano 15 osób. Osoby  

te wykonują prace na terenie następujących sołectw: Piława, Dąbie, Jeleń, Juchowo, Kucharowo, Kiełpino, 

Starowice, Śmiadowo, Uniemino, Liszkowo, Komorze, Rakowo, Łubowo, Silnowo, Krągi, Radacz. 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 

67. W dniu 7 maja 2009 roku  Zarządzeniem  Nr 33/2009 Burmistrza Bornego Sulinowa wprowadzono  nowy 

Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. 

68. W dniu 21 maja 2009 roku Komisja  Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 34/2009 Burmistrza   Bornego 

Sulinowa z dnia 12 maja 2009r. zakończyła postępowanie konkursowe  na kandydata na stanowisko 

Dyrektora  Szkoły Podstawowej  w Bornem Sulinowie. W wyniku postępowania konkursowego na 

stanowisko Dyrektora Szkoły  w Bornem Sulinowie wybrany został Pan Wiesław Tranbowicz zamieszkały 

w Bornem Sulinowie.  

69. W dniu 21 maja 2009 roku Komisja  Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 35/2009 Burmistrza   Bornego 

Sulinowa z dnia 12 maja 2009r. zakończyła postępowanie konkursowe  na kandydata na stanowisko 

Dyrektora Publicznej  Szkoły Podstawowej w Juchowie. W wyniku postępowania konkursowego na 

stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły  w Juchowie wybrana została  Pani Iwona Mrozicka  zamieszkała  

w Szczecinku.  

70. Zarządzeniem Nr 40/2009 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 15 maja 2009 roku ustalono  Regulamin 

wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. Regulamin obowiązuje od 1 czerwca 

br. 

71. W dniu 5 czerwca br. złoŜono do Kuratorium Oświaty w Szczecinie wniosek  o przyznanie  środków  

z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, na 

kwotę 70.015,- zł.  
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72. Podpisano umowę  współpracy z Pomorską Akademią Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. w Szczecinie. 

Przedmiotem umowy jest współpraca przy projekcie pod nazwą „Nowa wiedza, nowa jakość” w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 poddziałanie  5.2.1. „ Modernizacja zarządzenia  

w administracji samorządowej”. 

73. Zgodnie z Ordynacją wyborczą do Parlamentu Europejskiego oraz kalendarzem wyborczym stanowiącym 

załącznik do Postanowienia Prezydenta RP z dnia 9 marca 2009r. podjęto szereg działań mających na celu 

przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego,  

w tym m. in.: Zarządzeniem Nr 18/2009 wyznaczono miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie 

urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych, Zarządzeniem Nr 31/2009 wyznaczono 

siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych, Zarządzeniem Nr 37/2009 powołano Obwodowe Komisje 

Wyborcze a Zarządzeniami Nr 42/2009 i 43/2009 dokonano zmian w składach Obwodowych Komisji 

Wyborczych. 

74. W dniu 4 maja br. na okres próbny podpisano umowę o świadczenie usług pocztowych z firmą ANGARIA 

Sp. z o.o. Wg umowy stawki netto opłaty pocztowej wynoszą: za list zwykły 0,90 zł, za list polecony 1,64 zł,  

      za list ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru 2,46 zł. Działanie to ma na celu zmniejszenie kosztów    

przesyłek pocztowych. 

75. Centrum Personalizacji Dokumentów przekazało nieodpłatnie na własność Urzędu sprzęt komputerowy, 

który stanowił wcześniej wyposaŜenie stanowiska ds. wydawania dowodów osobistych.  

76. W dniu 5 maja br. przejęto na własność Urzędu meble będące na wyposaŜeniu biur Animatora Pracy i Klubu 

Wsparcia KoleŜeńskiego w Bornem Sulinowie, które funkcjonowały w ramach projektu IW EQUAL „Praca 

w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi”. 

77. PrzedłuŜona została umowa z firmą Wolters Kluwer Polska na system informacji prawnej LEX. 

78. Zakupiono brakujące licencje Microsoft Windows XP Professional. 

79. Zakupiono na kwotę 10 000,00 zł sprzęt komputerowy na potrzeby Referatu Inwestycji. 

80. Podjęto działania w celu zakupu podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

81. Udostępniono domenę www.osp.bornesulinowo.pl dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Bornem Sulinowie. 

82. W ramach bieŜącej aktualizacji BIP-u w miesiącu maju zamieszczono m. in. oświadczenia majątkowe 

radnych, kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu (33 oświadczenia), zarządzenia 

(21 szt.), uchwały (16 szt.), protokoły z kontroli zewnętrznych (3 szt.), obwieszczenia  

z wyborów do Parlamentu Europejskiego (10 szt.), nabory dyrektorów (11 szt). 

83. Przyjęto opłatę skarbową na kwotę 2 003,00 zł. 

84. Zarejestrowano 1188 pism wpływających do Urzędu. 

85. Wysłano 944 przesyłki polecone i 450 listów zwykłych. 

86. W ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi na tablicy Urzędu wywieszono  

30 obwieszczeń , a na terenie gminy rozplakatowano 246 obwieszczeń. 
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