
 

Sprawozdanie 

z działalności Burmistrza Bornego Sulinowa 

w okresie międzysesyjnym 

 

 

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

odbyła się w dniu 30 czerwca 2011 r. 

 

SPOTKANIA 

 

W okresie międzysesyjnym odbyły się następujące spotkania Burmistrza Bornego Sulinowa: 

 05 lipca 2011 r. – z Dyrektorem Zespołu Szkół z Łubowa – omówienie spraw bieŜących szkoły, 

 14 lipca 2011 r. – z Panem Bogdanem Urbankiem – w sprawie wrześniowej Konferencji 

Nauczycieli pn. „Ogólnopolskie Leśne Sympozjum Naukowe”, 

 18 lipca 2011 r. – podpisanie porozumienia na rzecz realizacji projektu dotyczącego 

termomodernizacji „Zielone Inwestycje GIS” - ZMiGDP w Karlinie, 

 19 lipca 2011 r. – z sołtysem Juchowa oraz Dyrektorem CKiR – w sprawie organizacji doŜynek 

gminnych 2011 r., 

 21 lipca 2011 r. –  z Fundacją im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie – w sprawie organizacji 

doŜynek Gminnych 2011 r.,    

 27 lipca 2011 r. –  udział w spotkaniu dotyczącym budowy ścieŜek rowerowych na terenie 

Dorzecza Parsęty, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, przydomowych oczyszczalni 

ścieków, wysokości stawek za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków na terenie gmin 

związkowych w Karlinie (ZMiGD), 

 03 sierpnia 2011 r. – udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PWiK w Szczecinku, 

 18 sierpnia 2011 r. – uroczyste otwarcie Zlotu Pojazdów Militarnych „Gąsienice i Podkowy”, 

 23 sierpnia 2011 r. – z Dyrektorami Szkół – omówienie spraw bieŜących i współpracy w roku 

szkolnym 2011/2012, 

 26 sierpnia 2011 r. – podpisanie umowy o przyznanie pomocy na realizację inwestycji „Odnowa 

obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo” w Kaliszu Pomorskim, 

 02 września 2011 r. – z przedstawicielem PTTK ze Szczecinka Panem Zbigniewem Moniczem  

w sprawie uzyskania dofinansowania do 40- tego Centralnego Zlotu Turystów Wojska Polskiego, 

 07 września 2011 r. – z Prezesem NFOŚiGW ze Szczecina dotyczące zasad współfinansowania 

przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska – Starostwo Powiatowe Szczecinek, 

 14 września 2011 r. – wybory sołtysa w sołectwie Silnowo ,  

 15 września 2011 r.- z  Nadleśniczym Nadleśnictwa Czarnobór w sprawie dróg gminnych 

przebiegających przez teren Nadleśnictwa Czarnobór 
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UROCZYSTOŚCI I IMPREZY OKOLICZNO ŚCIOWE : 

 

 09 Lipca 2011 r. – udział w VII Poligonie Wędkarskim, III Spinningowym Turnieju Trzech 

Miast, 

 15 lipca 2011 r. – uroczyste zakończenie projektu English Teaching w ramach zajęć językowych 

„Letniej Akademii Języka Angielskiego” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem 

Sulinowie, 

 16 lipca 2011 r. – udział w Zawodach Wędkarskich na rzece Piławie, 

 25 lipca 2011 r. – udział w Obchodach Święta Policji w Szczecinku,  

 28 lipca 2011 r. – spotkanie dot. promocji gry planszowej „Borne Sulinowo wczoraj i dziś”  

w Miejskiej Bibliotece Publicznej,  

 06 sierpnia 2011 r. – udział w druŜynowych zawodach wędkarskich o puchar Burmistrza 

Bornego Sulinowa, 

 19 sierpnia 2011 r. – udział w konwencie samorządowców Powiatu Szczecineckiego w Kołaczu, 

 24 sierpnia 2011 r. – udział w konferencji Lokalnej Grupy Rybackiej z terenu województwa 

zachodniopomorskiego w Szczecinku, 

 25 sierpnia 2011 r. – udział w VII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki śołnierskiej Osób 

Starszych i Niepełnosprawnych  w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, 

 03 września 2011 r. – udział w Gminnych DoŜynkach w Juchowie 

 

WYWIADY W MEDIACH 

 

 TV Gawex  – Program Samorządowy 

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH   

  

 06 lipca 2011 r. - „Rola Samorządów w realizacji zadań z obszaru przeciwdziałania 

uzaleŜnieniom oraz współdziałania z organizacjami pozarządowymi” – Szczecin 

 26 lipca 2011 r. - „Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jak 

zbudować system gospodarowania odpadami komunalnymi?”- Szczecin 

 06 września 2011 r. – debata „Formy aktywności społeczno-gospodarczych na obszarach 

wiejskich – z Marszałkiem o rolnictwie” - DPS Borne Sulinowo    

 

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

Burmistrza przyjęli 83 interesantów. 
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REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMO ŚCIAMI I ROLNICTWA 

 

1. Wydano decyzję wygaszającą zarząd do nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

działką Nr 11/8,  połoŜoną w miejscowości Silnowo sprawowany przez GS „Samopomoc Chłopska”. 

2. Wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tyt. wzrostu wartości 

nieruchomości na skutek dokonanego podziału dot. czterech nieruchomości połoŜonych w Bornem 

Sulinowie, Łubowie, Silnowie i Kiełpinie. 

3. Rozliczono za miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień 2011r. fundusze remontowe za lokale komunalne, 

naleŜące do Wspólnot Mieszkaniowych. 

4. Zawarto akty notarialne: 

� zbycia przez Gminę Borne Sulinowo lokalu komunalnego nr 2, połoŜonego przy Al.   Niepodległości 

30A w miejscowości Borne Sulinowo, 

� zbycia nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 1/208, 

połoŜonej przy ul. Zielonej w miejscowości Borne Sulinowo,  

� dot. dokonania darowizny na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie 

nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków działkami Nr 94/1, Nr 

118/44, 118/46, połoŜonych w miejscowości Jeleń. 

5. Sporządzono i podpisano protokoły uzgodnień do zawarcia aktów notarialnych: 

� wniesienia przez Gminę Borne Sulinowo aportu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., 

� sprzedaŜy lokalu komunalnego nr 2, połoŜonego w miejscowości Juchowo 41, 

� sprzedaŜy lokalu komunalnego nr 7, połoŜonego przy Al. Niepodległości 30A w Bornem Sulinowie, 

� sprzedaŜy nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 112, 

połoŜonej w miejscowości Uniemino, 

� sprzedaŜy nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 195/3, 

połoŜonej w miejscowości Kiełpino. 

6. Udzielono pisemnych odpowiedzi 15-tu wnioskodawcom zainteresowanym nabyciem nieruchomości. 

7. Na wniosek Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wykonano zbiorowe zestawienie mienia gminnego 

w zakresie dot. regulacji stanu prawnego w księgach wieczystych. 

8. Wystąpiono do Sądu rejonowego w Szczecinku wydziału ksiąg wieczystych z wnioskami o załoŜenie 

ksiąg wieczystych dla 7 działek połoŜonych w obrębie ewidencyjnym Silnowo. 

9. Udzielono wnioskodawcy pisemnej odpowiedzi w sprawie budowy dachu na pozostałościach po 

wcześniejszej zabudowie, połoŜonych w miejscowości Silnowo, na działce nr 277 . 

10. Zrezygnowano z prawa pierwokupu nieruchomości: 

� niezabudowanej, połoŜonej w Bornem Sulinowie, obręb Borne 05 oznaczonej w ewidencji gruntów  

i budynków działką Nr 7/232 o pow. 0,0019 ha za cenę 3.200,00 zł, 

� niezabudowanej, połoŜonej w Bornem Sulinowie, obręb Borne 06, oznaczonej w ewidencji gruntów  

i budynków działką Nr 89/64 o pow. 0,0020 ha za cenę 2.000,00 zł, 

� niezabudowanej, połoŜonej w Rakowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 

142/2 o pow. 0,5300ha za cenę 40.000,00 zł. 
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11. Udzielono odmownej odpowiedzi dla PKP S.A. w Poznaniu, w sprawie przejęcia przez Gminę Borne 

Sulinowo nieruchomości będących w ich posiadaniu m.in. dworca w Łubowie i Silnowie oraz dróg  

przyległych do tych nieruchomości. 

12. Wystąpiono do Agencji Nieruchomości Rolnych z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz 

Gminy Borne Sulinowo działki nr 118/43, połoŜonej w miejscowości Jeleń.   

13. Wystąpiono do Agencji Nieruchomości Rolnych z wnioskiem o zawarcie umowy uŜyczenia na 

nieruchomości nr 102/1, nr 25/2 połoŜone w miejscowości Jeleń, nr 20 połoŜoną w miejscowości 

Jelonek oraz nr 195 połoŜoną w miejscowości Liszkowo.  

14. Zawarto umowy dzierŜawy/najmu na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne Sulinowo tj.: 

na 13 ogródków działkowych połoŜonych w miejscowości Krągi. Okres dzierŜawy 7 lat. 

15. Zawarto umowy dzierŜawy/najmu na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne Sulinowo tj.:  

� lokal uŜytkowy o pow. 660 m2, połoŜony na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

działką nr 55/124 przy ul. B.Chrobrego w Bornem Sulinowie, okres dzierŜawy 3 lata, 

� część tj. 195 m2  z nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

działką nr 1/153 połoŜonej w Bornem Sulinowie, okres dzierŜawy  3 lata, 

� część budynku tj. 55 m2 wraz z gruntem o powierzchni 55 m2, połoŜony na działce oznaczonej w 

ewidencji gruntów i budynków numerem 7/390, 7/244 w Bornem Sulinowie, okres dzierŜawy 3 lata, 

� część nieruchomości tj. 115 m2, połoŜonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

numerem 87/51 przy Al.Niepodległości  w Bornem Sulinowie, okres dzierŜawy 7 lat. 

16. Rozwiązano 2 umowy na dzierŜawę ogródków działkowych w miejscowości Krągi. 

17. Wystawiono oferty nieruchomości przeznaczone do dzierŜawy: 

� ogródki działkowe nr 7 o pow.144 m2, nr 8 o pow.144 m2, nr 9 o pow.144 m2, nr 10 o pow.190 m2, 

nr 12 o pow. 250 m2  połoŜone w Bornem Sulinowie na działce oznaczonej nr 1/2. Okres dzierŜawy 4 

lata, stawka z tytułu czynszu dzierŜawy 0,12 zł. /m2/ rocznie. 

� część tj. 115 m2 z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 87/51, połoŜonej 

przy Al. Niepodległości w Bornem Sulinowie. Okres dzierŜawy 7 lat, stawka z tytułu dzierŜawy    

0,90 zł./m2/miesięcznie + podatek od nieruchomości. 

� ogródki działkowe nr 23, 48, 49, 56, 77, 83 o pow. 400 m2, nr 91, 100 o pow.  250 m2, nr 78 o pow. 

200 m2, połoŜone w miejscowości Krągi. Okres dzierŜawy 7 lat, stawka z tytułu czynszu dzierŜawy 

podana w wykazie: 0,12 zł. /m2/ rocznie. 

� części budynku po byłej kotłowni o pow. całkowitej 178,98 m2 wraz z gruntem o pow. 178,98 m2 

połoŜonego na dz. oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 6/9  w miejscowości Jeleń, okres 

dzierŜawy 3 lata, stawka z tytułu dzierŜawy 1,05zł. za 1 m2 + podatek VAT, oraz za grunt pod 

budynkiem 0,70 zł./m2 + podatek VAT /miesięcznie + podatek od nieruchomości. 

� lokal uŜytkowy o pow. 660 m2 wraz z udziałem w gruncie 5419/10000, połoŜony na dz. oznaczonej 

w ewidencji gruntów i budynków nr 55/124 przy ul. B. Chrobrego w Bornem Sulinowie, okres 

dzierŜawy 3 lata, stawka z tytułu dzierŜawy z wykorzystaniem pod działalność 3,10zł. za 1 m2 oraz 

za grunt 1,05 zł/m2, z wykorzystaniem pod garaŜ - 1,55zł. za 1 m2 oraz za grunt 0,60 zł/m2 + 

obowiązujący podatek VAT + podatek od nieruchomości. 
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� ogródki działkowe nr 1, 2, 3, 6,7, 8, 9, 26, 32, 39, 72, 80, 81 o pow. 400 m2, nr 22 o pow.  200 m2, 

połoŜone w miejscowości Krągi, okres dzierŜawy 7 lat, stawka z tytułu czynszu dzierŜawy podana     

w wykazie: 0,12 zł. /m2/ rocznie. 

� nieruchomość gruntową o pow.2,1750 ha, połoŜoną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów         

i budynków numerem 65/1 w miejscowości Silnowo, okres dzierŜawy  5 lat,  stawka czynszu  

385,49,- zł/rocznie, 

� ogródki działkowe nr 33,34 o pow.  250 m2, połoŜone w miejscowości Krągi, okres dzierŜawy 7 lat, 

stawka z tytułu czynszu dzierŜawy podana w wykazie: 0,12 zł. /m2/ rocznie, 

� części tj. 55 m2 budynku magazynowego  wraz z gruntem o pow. 55 m2, połoŜonego na działkach 

oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 7/390,7/244 w Bornem Sulinowie, okres dzierŜawy 

3 lata, stawka z tytułu dzierŜawy 1,55zł za 1 m2 + obowiązujący podatek VAT oraz za grunt pod 

budynkiem 0,60 zł/m2 + obowiązujący podatek VAT/miesięcznie + podatek od nieruchomości  

� część tj. 195 m2 z nieruchomości gruntowej połoŜonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów      

i budynków numerem 1/153 w Bornem Sulinowie, okres dzierŜawy 3 lata, stawka z tytułu czynszu 

dzierŜawy 210 zł.+ 23 % VAT./rocznie. 

18. Nadano numery porządkowe dla 9 nieruchomości połoŜonych w miejscowości Kłomino, Borne 

Sulinowo, Jeleń, Silnowo, Juchowo, Łubowo i Okole. 

19. Wydano 4 zaświadczenia o posiadanym numerze porządkowym nieruchomości. 

20. Udzielono 8 informacji o stanie majątkowym dot. osób fizycznych.   

21. Udzielono 129 informacji Starostwu Powiatowemu w Szczecinku dotyczących 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. 

22. Wydano 28 zaświadczeń dla rolników o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego oraz uŜytkach 

rolnych. 

23. Poświadczono 10 oświadczeń dotyczących zatrudnienia osób w gospodarstwie rolnym. 

24. Wysłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku 35 szt. wniosków o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew/krzewów  z działek będących własnością gminy.  

25. Przeprowadzono 8 lustracji w terenie odnośnie wycinki drzew/krzewów, w wyniku której 

sporządzono protokoły niezbędne do wydania decyzji. 

26. Podpisano 45 umów sprzedaŜy/przekazania drewna dla osób fizycznych. 

27. Wystosowano do Energia - Operator S.A. w Drawsku Pomorskim oraz Energia Operator S.A.  

w Szczecinku pismo z prośbą o odłączenie linii energetycznych w związku z przeprowadzaną w ich 

bliskim sąsiedztwie wycinką drzew będących własnością Gminy. 

28. Wydano 110 decyzji w sprawie usunięcia drzew. 

29. Wezwano 14 osób do uzupełnienia braków formalnych występujących we wnioskach  o wydanie 

zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

30. Wysłano o Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Złocieńcu projekt 4 szt. decyzji na usunięcie 

drzew rosnących w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych. 
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31. Wydano postanowienie  nakładające na wnioskującego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 

obowiązek przedłoŜenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych     

w Koszalinie dokumentów niezbędnych do wydania przez powyŜszy organ opinii środowiskowej. 

32. Dokonano 3 zgłoszeń na policję w sprawie nielegalnego wycięcia drzew z działek będących 

własnością gminy. 

33. Wystosowano do Prezesa Koła Łowieckiego „Darzbór” w Szczecinku pismo w sprawie wyjaśnienia  

okoliczności wycięcia konarów i gałęzi drzew gat. dąb rosnących na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków Nr 254 połoŜonej w obrębie Krągi, gmina Borne Sulinowo. 

34. Podpisano umowę zlecenie z rzeczoznawcą majątkowym w celu wydania opinii szacunkowej 

dotyczącej określenia odszkodowania za usunięcie konarów i gałęzi z drzew o charakterze 

pomnikowym oraz budowę urządzenia łowieckiego bez zezwolenia burmistrza na działce Nr 254 

połoŜonej w obrębie ewidencyjnym Krągi gmina Borne Sulinowo. 

35. Podjęto mediację w sprawie odszkodowania za poniesione szkody wyrządzone przez zwierzynę leśną 

w uprawach rolnych. 

36. Uczestniczono w Komisji ds. szacowania  strat wywołanych zjawiskiem wymienionym  w art. 3 ust. 

2 pkt 11a ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich       

(Dz. U. Nr 150, Poz 1249 z późn. zm), celem określenia wysokości powstałych szkód. 

37. Wydano 50 szt. decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

38. 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 marzec 2011. 

39. Przyjęto do rozpatrzenia 15 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na wrzesień  rok 2011r. 

40. Wezwano 2 rolników do wyjaśnienia faktur dołączonych do wniosku o zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na wrzesień rok 2011r. 

41. Wysłano do pobliskich gabinetów weterynarii zapytanie ofertowe w sprawie „ Świadczenia usług      

z zakresu zabiegów i opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi z terenu miasta i gminy 

Borne Sulinowo”. 

42. Wystosowano do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku pismo z prośbą o nieodpłatne 

wydanie opinii odnośnie droŜności sieci drenarskiej wraz ze studniami znajdującymi się na działkach 

oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 5/6, Nr 28/1 połoŜonych w obrębie Łubowo. 

43. WyraŜono zgodę na reintrodukcję i zasiedlenie zajęcy w obwodach łowieckich 125 i 126 będących    

w zarządzaniu Koła Łowieckiego Darzbór Szczecinek połoŜonych na terenie gminy Borne Sulinowo. 

44. WyraŜono zgodę na zasiedlenie na terenach obwodów łowieckich naleŜących do Koła Łowieckiego 

„SOKÓŁ” Piława znajdujących się na terenie gminy Borne Sulinowo  zajęcy i kuropatw. 
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REFERAT FINANSÓW I BUD śETU 

 

45. Na podstawie Zarządzenia Nr 53/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 czerwca 2011 roku 

dokonano zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na podstawie pisma Zachodniopomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.3111.2.97.4.2011.JS z dnia 28 czerwca 2011 roku     

w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 24.240,00 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy 

uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -)            

w kwocie 36.146,83 zł między rozdziałami i paragrafami, w tym na podstawie pisma Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.3014-GK.13.2011 z dnia 

27 czerwca 2011 r. – 10.000,00 zł. 

46. W dniu 6 lipca 2011 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 

informację dotyczącą wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadań finansowanych         

w całości bądź częściowo z budŜetu państwa w ramach dotacji celowych na realizację zadań 

bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jak równieŜ 

dofinansowanie zadań własnych. Informację sporządzono za miesiąc czerwiec 2011 roku. 

47. W dniu 11 lipca 2011 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego                  

w Szczecinie Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych               

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 

samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca II kwartału roku 2011.  

48. W dniu 13 lipca 2011 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego                  

w Szczecinie, Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie, Urzędu Statystycznego w Szczecinie    

Rb-ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz naleŜności Skarbu Państwa z tytułu 

wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec             

II kwartału 2011 roku. 

49. W dniu 13 lipca 2011 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego                  

w Szczecinie, Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie, Urzędu Statystycznego w Szczecinie    

Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań          

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 

ustawami za II kwartał 2011 roku.  

50. W dniu 20 lipca 2011 roku przesłano do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie 

informację na temat zastosowanych ulg uznaniowych w podatku rolnym na dzień 30 czerwca 2011 

roku. Do końca 30 czerwca 2011 roku udzielono ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych    

w kwocie łącznej 662,90 zł. 

51. W dniu 21 lipca 2011 roku przesłano  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 

Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania Gminy Borne Sulinowo za okres od początku roku 2011 do 

końca 2 kwartału roku 2011, w tym: 

� Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyŜce/deficycie, 

� Rb-27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŜetowych, 
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� Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych, 

� Rb-28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŜetowych, 

� Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz poręczeń   

i gwarancji, 

� Rb-34S – półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa 

w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

52. Ponadto przesłano do wiadomości RIO sprawozdania Rb-27ZZ, Rb-ZN i Rb-50. 

53. W dniu 22 lipca 2011 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 

Zamiejscowy w Koszalinie Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów 

dłuŜnych oraz poręczeń i gwarancji oraz Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie naleŜności oraz 

wybranych aktywów finansowych jednostek posiadających osobowość prawną wg stanu na koniec    

II kwartału roku 2011.  

54. Na podstawie Zarządzenia Nr 66/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 28 lipca 2011 roku 

dokonano zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na podstawie pisma Głównego Urzędu 

Statystycznego w Warszawie Nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku          

w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 13.870,00 zł z przeznaczeniem na nagrody za 

wykonywanie prac spisowych dla członków Gminnych Biur Spisowych – spis powszechny ludności  

i mieszkań 2011. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 16.334,11 zł między 

rozdziałami i paragrafami. 

55. W dniu 5 sierpnia 2011 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego               

w Szczecinie informację dotyczącą wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadań 

finansowanych w całości bądź częściowo z budŜetu państwa w ramach dotacji celowych na realizację 

zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jak 

równieŜ dofinansowanie zadań własnych. Informację sporządzono za miesiąc lipiec 2011 roku. 

56. Na podstawie Zarządzenia Nr 71/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 23 sierpnia 2011 roku 

dokonano zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo  na podstawie pisma Zachodniopomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.126.2011.3.MW z dnia 29 lipca 2011 r.          

w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 64.036,00 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”, o którym mowa         

w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa           

w zakresie doŜywiania”. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 106.518,29 zł 

między rozdziałami i paragrafami.  

57. W dniu 30 sierpnia 2011 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 

Zamiejscowy w Koszalinie oraz radnych Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Zarządzenie Nr 

72/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie przedstawienia 

informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo, informacji o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo oraz informacji o przebiegu wykonania 

planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym instytucji kultury   

i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 r. wraz z załącznikami. 
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58. W dniu 6 września 2011 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego             

w Szczecinie informację dotyczącą wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadań 

finansowanych w całości bądź częściowo z budŜetu państwa w ramach dotacji celowych na realizację 

zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jak 

równieŜ dofinansowanie zadań własnych. Informację sporządzono za miesiąc sierpień 2011 roku. 

59. W dniu 8 września 2011 roku otrzymaliśmy Uchwałę Nr CVII/363/Z/2011 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 września 2011 roku w sprawie wydania 

opinii o informacji Burmistrza Bornego Sulinowa z przebiegu wykonania budŜetu oraz                       

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku.  Informację 

zaopiniowano pozytywnie. 

60. Na podstawie Zarządzenia Nr 75/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 15 września 2011 roku 

dokonano zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na podstawie: 

� informacji Nr 35 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 29 

sierpnia 2011 r. w sprawie dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 9 października 2011 roku – 

kwota przyznanej dotacji 9.008,00 zł, 

� pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.3011.2.154.2011.4.WG 

z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 500,00 zł                 

z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych    

w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli, 

� pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.2.174.2011.3.MW 

z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 6.100,00 zł              

z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy 

wojennych.  

61. Dokonano przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 165.853,31 zł między rozdziałami i paragrafami, 

w tym na podstawie: 

� pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/11/11 z dnia 15 września 2011 r. – 35.799,00 zł, 

� pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3014-06/2011 z dnia 14 września 2011 roku 

– 5.410,00 zł, 

� pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-6/11 z dnia 15 września 2011 roku – 

42.072,35 zł, 

� pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie NrMGOPS.3014.20.2011 

z dnia 14 września 2011 roku – 24.748,00 zł. 

62. Dodatkowo dokonano przeniesienia kwoty w wysokości 22.165,00 zł z budŜetu organu do budŜetów 

szkół na terenie gminy – Wyprawka szkolna.  

63. W sprawie wykonania uchwały Nr VII/77/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 

2011 roku w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 

finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. 

„Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref 

sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Liszkowo i Silnowo”: 
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� w dniu 14 kwietnia 2011 roku wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 

Zamiejscowy w Koszalinie wniosek o wydanie opinii o moŜliwości spłaty w/w poŜyczki, 

� w dniu 4 maja 2011 roku otrzymaliśmy z RIO pozytywną opinię o moŜliwości spłaty w 2011 roku 

poŜyczki (uchwała Składu Orzekającego RIO w Szczecinie Nr LIV/229/Z/2011 z dnia 29 kwietnia 

2011 roku), 

� w dniu 31 sierpnia 2011 roku podpisano z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę poŜyczki Nr 

PROW413.11.02046.32 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji 

realizowanej w ramach działania 4.1./413 – WdraŜania lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 

na lata 2007-2013. 

� Warunkiem podpisania umowy poŜyczki było dostarczenie do BGK umowy o przyznaniu pomocy na 

w/w działanie zawartej z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, a umowa ta została 

zawarta dopiero w dniu 26 sierpnia 2011 roku.  

64. W sprawie wykonania uchwały Nr IX/116/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 maja 

2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów: 

� w dniu 31 maja 2011 roku wystąpiono do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 

Zamiejscowy w Koszalinie z wnioskiem o wydanie opinii o moŜliwości spłaty w latach 2011-2021 

kredytu w kwocie 989.762,00 zł, 

� w dniu 10 czerwca 2011 roku otrzymaliśmy uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie Nr LXXV/283/Z/11 z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie wydania 

pozytywnej opinii o moŜliwości spłaty zobowiązania zaciąganego przez Gminę Borne Sulinowo,  

� w dniu 10 czerwca 2011 roku ogłoszono przetarg na udzielenie i obsługę kredytu bankowego, 

� termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 22.06.2011r., 

� w dniu 1 lipca 2011 roku podpisano umowę o kredyt długoterminowy nr 1/JST/2011. 

 

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 

 

65. W miesiącu lipcu, sierpniu i wrześniu 2011 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej            

w Szczecinie informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie w danym 

okresie sprawozdawczym tj.  za miesiące czerwiec, lipiec i sierpień 2011 r. . 

66. W miesiącu lipcu 2011 r.  wystawiono tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe. 

67. W miesiącu lipcu 2011r. przesłano do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych za pośrednictwem Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w Szczecinie wniosek o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody   

z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych za okres do 30 czerwca 2011 roku.  

68. W miesiącu wrześniu 2011 r. przesłano do podatników zawiadomienia o wszczęciu kontroli 

podatkowej. 
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REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY 

 

69. Udział w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym  

 

a. realizacja projektów 

 

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

stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych” 

� Zakończono realizację inwestycji w Silnowie i Liszkowie. Pracownik Referatu PW nadzorował 

wspólnie z pracownikami RI realizację inwestycji oraz brał udział w odbiorach. Strefy oddano do 

uŜytku 30 czerwca 2011r.  

� Dn. 26 sierpnia br. podpisano umowę o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Osi 4 

PROW 2007-2013. Kwota dofinansowania wynosi 130 tys. zł.  

� Do Urzędu Marszałkowskiego WZ przesłano dokumentację z przeprowadzonego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac w ramach przedmiotowego projektu.  

 

PROW 2007-13  Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej „Rozwój systemu 

segregacji odpadów komunalnych w Gminie Borne Sulinowo” 

� Przygotowano i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego WZ pismo w sprawie złoŜenia wyjaśnień do 

dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 

pojemników do segregacji odpadów komunalnych.  

 

PROW 2007-13  Małe projekty „Targi Chleba i Miodu” 

� Przygotowano wniosek o płatność. Dn. 25 sierpnia br. Centrum Kultury i Rekreacji złoŜyło WoP  

w Urzędzie Marszałkowskim WZ.   

 

Budowa ścieŜki edukacyjno-przyrodniczej „Nasze małe arboretum” nad jez. Pile oraz zakup 

wyposaŜenia do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Bornem Sulinowie 

� Dn. 29.06.2011 r. przedstawiciele WFOŚiGW ze Szczecina dokonali kontroli realizacji projektu. Nie 

stwierdzono uchybień.  

� Dn. 30.06.2011 r. oficjalnie zakończono realizację projektu. Inwestycję oznakowano zgodnie  

z wymaganiami tablicami pamiątkowymi i naklejkami.  

� Opracowano i przesłano dn. 25.08.2011r. do WFOŚiGW w Szczecinie końcowe sprawozdanie 

merytoryczne i finansowe z realizacji zadania.  

� Opracowano i przesłano do NFOŚiGW w Warszawie końcowe sprawozdanie merytoryczne  

i finansowe z realizacji zadania.  

� Całkowita wartość projektu wyniosła 280.471,06 zł, w tym: dotacja z NFOŚiGW w Warszawie 

137.957,68 zł, dotacja z WFOŚiGW Szczecinie 76.838,90 zł, wkład Gminy Borne Sulinowo 

65.674,48 zł.  
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PROW 2007-13  Małe projekty „Aktywizacja społeczna mieszkańców Bornego Sulinowa i rozwój 

turystyki w regionie zachodniopomorskim poprzez organizację w terminie 19-22.08. 2010r. VII 

Mi ędzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych Gąsienice i Podkowy” 

� Na wniosek wydziału PROW Urzędu Marszałkowskiego WZ opracowano i przesłano dn. 

19.07.2011r. w imieniu CKiR w Bornem Sulinowie drugie poprawki do złoŜonego w kwietniu br. 

wniosku o płatność. WoP został zaakceptowany i przesłany do realizacji. 

 

PROW 2007-13 Małe projekty „Wzrost atrakcyjności ofert turystycznej obszaru LGD Partnerstwo 

Drawy poprzez budowę Miejskiej ścieŜki turystyczno-spacerowej w Bornem Sulinowie” 

� Na wniosek wydziału PROW Urzędu Marszałkowskiego WZ opracowano i przesłano dn. 

16.08.2011r. poprawki do złoŜonego w kwietniu br. wniosku o płatność. WoP został zaakceptowany  

i przesłany do realizacji. 

 

Youngster Plus  

� Dn. 08.07.2011r. podpisano umowę z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie 

na realizację w 3 gimnazjach w Gminie Borne Sulinowo programu YOUNGSTER PLUS.  

� W związku ze zmianą nauczyciela j. angielskiego w gimnazjum w Silnowie i Łubowie w dniach 

16.08.2011 r. i 25.08.2011 r. podpisano Aneks Nr 1 i Aneks Nr 2 do ww. umowy.  

� W dniach 18-20.08.2011 r. nauczyciele j. angielskiego z ww. gimnazjów wzięli udział w spotkaniu 

szkoleniowym w Warszawie organizowanym przez EFRWP.  

� W szkołach przeprowadzono test poziomujący uczniów – określono liczę grup językowych  

w poszczególnych gimnazjach. Skalkulowano związane z tym koszty realizacji projektu 

(wynagrodzenia nauczycieli j. angielskiego).  

� Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieŜy z terenów wiejskich poprzez 

umoŜliwienie uczniom klas III gimnazjów udziału w dodatkowych zajęciach j. angielskiego  

w rocznym wymiarze 90 h dla kaŜdej grupy zaawansowania językowego. 

 

PO KL Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III 

szkół podstawowych w Gminie Borne Sulinowo 

� Dn. 01.07.2011 r. przesłano do WUP w Szczecinie poprawki do złoŜonego w kwietniu br. wniosku  

o dofinansowanie realizacji projektu.  

� Dn. 16.08.2011 r. skompletowano i przesłano do WUP w Szczecinie dokumenty niezbędne do 

podpisania umowy o dofinansowanie.  

� Dn. 06.09.2011 r. podpisano z WUP w Szczecinie umowę na realizację projektu.  

� Projekt zakłada zakup wyposaŜenia oraz organizację w roku szkolnym 2011/12 dodatkowych zajęć 

dydaktycznych dla uczniów 3 szkół podstawowych w gminie - Bornem Sulinowie, Łubowie  

i Juchowie.  

� Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na realizację zadania: 

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie 

Borne Sulinowo”, realizowanego przez szkoły podstawowe Juchowo, Łubowo i Borne Sulinowo 
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� Ostateczna wartość projektu (po zmianach WUP) wynosi 127.231,00 zł. 

 

b. złoŜone wnioski o dofinansowanie  

 

PO Ryby (oś IV – realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów ZaleŜnych od Rybactwa 

„Partnerstwa Drawy”), działanie „Wzmocnienie konkur encyjności i utrzymanie atrakcyjności 

obszarów zaleŜnych od rybactwa”. Projekt „Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez budowę 

kortu tenisowego oraz organizację szkółki tenisowej” 

� Dn. 9 września br. złoŜono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.  

� Projekt zakłada budowę kortu tenisowego przy hali sportowej w Bornem Sulinowie oraz 

uruchomienie szkółki tenisowej dla dzieci i młodzieŜy.  

� Planowany koszt realizacji projektu – 425.717,13 zł. Wnioskowana dotacja – 212.850,00 zł. 

 

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” 

� Dn. 9 września br. złoŜono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.  

� Projekt zakłada wykonanie nowych pomostów w tzw. Zatoce Cichej w Bornem Sulinowie oraz 

ustawienie tablic edukacyjnych.  

� Planowany koszt realizacji projektu – 192.550,44 zł. Wnioskowana dotacja – 96.000,00 zł. 

 

c. przygotowania do realizacji projektów 

 

Wzrost atrakcyjności jez. Pile poprzez budowę infrastruktury sportowo-turystycznej w Bornem 

Sulinowie, Pilawie, Dąbrowicy i Silnowie  

� Pracownik Referatu PW wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami stowarzyszenia „Klub Wodny 

Pile”, na którym omawiano zarys projektu w zakresie dot. m. Pilawa. 

 

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

stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych” 

� Pracownik Referatu PW brał udział w przygotowaniu dokumentacji na budowę oświetlenia na 

planowanych strefach sportowo-rekreacyjnych w Juchowie i Silnowie.  

� Na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego WZ przygotowano i złoŜono uzupełnienia i wyjaśnienia do 

3 wniosków o dofinansowanie realizacji SSR w miejscowościach: Juchowo, Krągi i Silnowo. 

Przedstawiciele samorządu województwa zapowiadają zakończenie procedury oceny wniosków 

(złoŜonych w sierpniu 2010 r.) oraz ogłoszenie listy rankingowej na październik 2011 r. 
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PROW 2007-13  Odnowa Wsi „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Łubowie” 

� Pracownik Referatu PW przygotował i przesłał do Urzędu Marszałkowskiego WZ poprawki do 

wniosku o dofinansowanie. Przedstawiciele samorządu województwa zapowiadają zakończenie 

procedury oceny wniosku (złoŜonego w sierpniu 2010 r.) oraz ogłoszenie listy rankingowej na 

październik 2011 r. 

 

70. W dniach 8 - 10.09.2011 r. kierownik Referatu PW wziął udział w konferencji „Herritage from the 

Cold War Period. Then, Now and in the Future” (Dziedzictwo z okresu Zimnej Wojny. Wtedy, teraz  

i w przyszłości) w Rydze, na Łotwie. Celem konferencji było zwrócenie uwagi na konieczność  

i sposoby ochrony spuścizny okresu Zimnej Wojny w państwach nadbałtyckich. 

 

71. Promocja 

 

a. współpraca z mediami 

� Dn. 14.07, 12.08 i 15.09.2011 r. odbyło się spotkanie z dziennikarzem Głosu Koszalińskiego. 

Przekazane informacje ukazały się w dodatku do GK „Regiony”. 

 

b. strona internetowa  

� Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek podległych 

oraz innych instytucji aktualizowano urzędową stronę internetową www.bornesulinowo.pl.  

 

c. materiały graficzne 

� Opracowanie i druk ulotek: „Baza noclegowa Gminy Borne Sulinowo” i „Oferta turystyczna Gminy 

Borne Sulinowo”. 

� Opracowanie i druk zaproszeń, plakietek dla mediów, ulotek z programem i certyfikatów dla 

uczestników Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych „Gąsienice i Podkowy” 2011. 

 

d. materiały promocyjne 

� Udział w opracowaniu i korekcie pytań do gry planszowej „Borne Sulinowo wczoraj i dziś” wydanej 

przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bornem Sulinowie.  

 

e. inne 

� Dn. 14 lipca br. Stowarzyszenie Miłośników Miejscowości Radacz wspólnie ze świetlicą wiejską, 

zorganizowało dla mieszkańców Juchowa i Radacza wycieczkę do Bornego Sulinowa pt. „Lekcja 

historii”. Wspólnie z Kierownikiem BKO, Dariuszem Czerniawskim, przygotowano program pobytu 

w Bornem Sulinowie. Goście zwiedzili Miejską Izbę Muzealną oraz odbyli wycieczkę po mieście  

i okolicy.  
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72. Zagospodarowanie terenu gminy 

 

a. Inwentaryzacja szlaków rowerowych 

� W lipcu i sierpniu br. przystąpiono do odnowienia i uzupełnienia oznakowania gminnych szlaków 

rowerowych. W ramach oznakowania wytyczono nowy szlak rowerowy „Wokół jeziora Pile”. Szlak 

zostanie kompleksowo oznakowany w 2012 r. przed sezonem turystycznym. 

 

b. Konkurs kwiatowy 

� Dn. 23 sierpnia br. gminna komisja dokonała II wizytacji posesji zgłoszonych do „Gminnego 

Konkursu na najładniejszy pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne, najbardziej zadbaną posesję, 

najciekawiej ukwiecony i zagospodarowany balkon oraz indywidualny ogród przyblokowy na terenie 

gminy Borne Sulinowo w 2011 r.”. Sporządzono protokół i ustalono wysokości nagród dla 

uczestników konkursu. Nagrody wręczono podczas DoŜynek Gminnych dn. 3 września br.  

w Juchowie. 

 

73. Turystyka  

� Opracowano regulamin korzystania z akwenu wodnego i terenu rekreacyjnego nad jez. Lubicko Wlk. 

w Łubowie. 

 

74. Współpraca w ramach związków międzygminnych i stowarzyszeń 

 

a. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy – Program LEADER 

 

� Pracownik Referatu PW reprezentował LGD „Partnerstwo Drawy” podczas spotkania  

z przedstawicielami LAG „Podralsko” – czeskiej lokalnej grupy działania. Spotkanie odbyło się  

w dniach 30 czerwca - 2 lipca br. w Mimoniu, w Republice Czeskiej. Na terenie LAG Podralsko leŜy 

m.in. gmina partnerska gminy Borne Sulinowo – Mesto Ralsko. Celem wizyty było omówienie 

realizacji projektu partnerskiego finansowanego ze środków Programu Leader. Projekt ma polegać 

m.in. na organizacji wspólnych targów produktów lokalnych oraz twórczości lokalnej. Jednym  

z wydarzeń w ramach projektu mają być „Targi chleba i miodu” w Bornem Sulinowie.   

 

b. Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Drawy – Program Operacyjny RYBY (Oś 4) 

 

� Dn. 22 sierpnia br. pracownik Referatu PW wziął udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia. 

� Dn. 24 sierpnia br. pracownik Referatu PW wziął udział w konferencji poświęconej Lokalnym 

Grupom Rybackim WZ. 

� Dn. 20 września br. pracownik Referatu PW uczestniczył w posiedzeniu Komitetu LGR , w trakcie 

którego oceniano wnioski o dofinansowanie złoŜone w I naborze.   
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75. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

� Udzielono konsultacji Stowarzyszeniu „Klub Wodny Pile” w sprawie składanego przez organizację 

wniosku o dofinansowanie budowy pomostów na j. Pile oraz zakupu sprzętu Ŝeglarskiego. 

� Udzielono konsultacji Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Lotnictwa Turystyczno-Sportowego  

w Bornem Sulinowie w sprawie składanego przez organizację wniosku o dofinansowanie zakupu 

wodnosamolotu. 

� Rozliczono 10 sprawozdań częściowych z realizacji zadań publicznych złoŜonych przez organizacje 

pozarządowe, które dn. 5 stycznia 2011 r. wzięły udział w otwartym konkursie ofert.   

� Sporządzono aneksy do umów na realizację zadań publicznych zawartych z Klubem Wodnym Pile  

i PZW Kołem Terenowym w Bornem Sulinowie. Ww. organizacje  rozliczyły dotację udzieloną 

zgodnie z Uchwałą nr XV/152/2007 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie. 

� Sporządzono projekt  Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Za pośrednictwem 

strony internetowej magistratu projekt poddano konsultacjom społecznym. 

 

76. Sport 

� Dn. 7 lipca br. odbyło się II posiedzenie Rady Sportu. Głównym tematem spotkania było 

funkcjonowanie na terenie gminy Borne Sulinowo  stref sportowo-rekreacyjnych  i boisk sportowych.   

� W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele klubów piłki noŜnej, dyrektor Centrum Kultury                         

i Rekreacji oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.  

 

77. Organizacja wydarzeń 

� Wydano 1 zezwolenie na organizację imprezy masowej i 6 na organizację imprez rozrywkowych. 

� Wykonano dokumentację fotograficzną i zamieszczono relację na gminnej stronie internetowej  

z następujących wydarzeń: 18-21 września - Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych „Gąsienice 

i Podkowy” 2011, 3 września - DoŜynki Gminne w Juchowie, 11 września – Targi Chleba i Miodu. 

� Opracowano i przesłano dn. 31.08.2011r. do MON sprawozdanie z realizacji Międzynarodowego 

Zlotu Pojazdów Militarnych „Gąsienice i Podkowy” 2011 objętego patronatem MON. 

� Zgłoszono i zorganizowano udział gminy Borne Sulinowo w Pikniku Wiejskim na Świątkach  

w Szczecinku w dn.18 września br.  

 

78. Oświata 

 

a. Stypendia szkolne 

� Rozliczono II transzę stypendiów szkolnych przyznanych wnioskodawcom za okres styczeń -  

czerwiec 2011 r. Do wnioskodawców, którzy nie przedłoŜyli faktur i rachunków rozliczających 

pomoc materialną, wystosowano wezwania.  

� Sporządzono 5 tytułów egzekucyjnych dot. nierozliczenia się przez wnioskodawców z otrzymanego 

stypendium szkolnego za okres wrzesień – grudzień 2010 r.  

� Sporządzono 2 decyzje dot. przyznania zasiłku szkolnego dla uczniów,  w rodzinie których wystąpiło 

zdarzenie losowe. Przyznano łączną kwotę zasiłków w wysokości 710,00 zł.  
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� Do dn. 15 września br.  przyjmowano wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 

2011/12. Weryfikowano prawidłowość i kompletność składanych przez wnioskodawców 

dokumentów.  

 

b. Wyprawka szkolna 

� Do dn. 13 września br. przyjmowano od dyrektorów szkół z terenu Gminy Borne Sulinowo listy 

uczniów zakwalifikowanych do otrzymania wyprawki szkolnej.  

� Dn. 14 września br. informacje nt. dofinansowania do podręczników przekazano do Kuratorium 

Oświaty w Szczecinie.   

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

 

79. W zakresie planowania przestrzennego przygotowano i wydano: 

� 117  zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

� 12 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

� 8 decyzji w sprawie podziałów nieruchomości, 

� 5 postanowień podziałowych, 

� 3 decyzje rozgraniczeniowe, 

� 3 zaświadczenia w sprawie zmiany sposobu uŜytkowania obiektu budowlanego, 

� 4 opinie w sprawie mpzp Gminy Borne Sulinowo, 

� prowadzono 3 postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, 

� prowadzono 17 postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

80. Przygotowano analizę dla Urzędu Marszałkowskiego w sprawie Studium integracji przestrzennej 

części Polski i Niemiec. 

81. Udostępniono dokumenty planistyczne firmie opracowującej program ochrony powietrza dla powiatu 

szczecineckiego. 

82. Przygotowano sprawozdanie dla Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego za II kwartał 2011r. 

83. Przygotowano analizę dla Wojewody Zachodniopomorskiego mpzp Gminy pod kątem zgodności  

z ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

 

84. Informacja o prowadzonych  pracach w zakresie planowania przestrzennego: 

 

a. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kiełpino. 

� W dniu 16 czerwca 2011r. wysłano projekt planu dla obrębu Kiełpino do uzgodnień. Projekt  planu 

został pozytywnie zaopiniowany przez 25 Instytucji.  

� Dwie Instytucje – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Wojewódzki 

Konserwator Zabytków w Koszalinie  negatywnie zaopiniowały przedstawiony projekt planu. Po 

naniesieniu poprawek i wypracowaniu wspólnego stanowiska w dniu 11 września projekt został 
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ponownie przesłany do uzgodnień. Czas na uzgodnienie 21 dni. Po otrzymaniu pozytywnych 

uzgodnień projekt zostanie wyłoŜony do publicznego wglądu. 

 

b. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla 

terenów o symbolach  3 MN, 64 Ut,MN, 65 Ut, 91 U, Ut, MW, 116 Kg, 156 MN,U, 168 

MW,MN,U, 188 MW,MN,U, 196 US, 200 MN, Ut, 204 MW,U, 207 MW,MN,U połoŜonych 

w miejscowości Borne Sulinowo. 

� W dniu 31 maja 2011r. wysłano projekt zmiany planu dla miasta do uzgodnień. Projekt  planu został 

pozytywnie zaopiniowany przez 26 Instytucji. Wojewódzki Konserwator w Koszalinie wydał 

negatywną opinię na temat projektu planu. W dniu 20 lipca projekt został ponownie przekazany do 

WKZ w Koszalinie. W dniu 16 sierpnia projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie.  

� Burmistrz w dniu 24 sierpnia poprzez obwieszczenie, lokalną prasę obwieścił o wyłoŜeniu projektu 

zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu w dniach 05-30.09.2011r.   

� Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 

się w dniu 21 września 2011r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. 

� Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, kaŜdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu 

miejscowego, moŜe wnieść uwagi. Uwagi naleŜy składać na piśmie do Burmistrza Bornego Sulinowa 

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 

nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2011 r.  

 

85. 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 22 sierpnia 2011r. wydano decyzję ustalającą wstępna jednorazową opłatę, która będzie 

wymagana w dniu sprzedaŜy dla nieruchomości nr 18/1 połoŜonej w obrębie Borne 05 na kwotę: 

12.756,00 zł 

� W dniu 22 sierpnia 2011r. wydano decyzję ustalającą wstępna jednorazową opłatę, która będzie 

wymagana w dniu sprzedaŜy dla nieruchomości nr 18/2 połoŜonej w obrębie Borne 05 na kwotę: 

12.771,00 zł. 

 

86. Informacja z zakresu edukacji ekologiczno – przyrodniczej. 

� Udział w pracach zespołu opracowującego opis granic obszaru chronionego krajobrazu Pojezierze 

Drawskie. 

� Udział w pracach zespołu opracowującego plan ochronny dla rezerwatu Bagno i Jezioro Ciemino 

oraz Natura 2000. 
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� Udział w pracach komisji Nadleśnictwa Borne Sulinowo w sprawie opracowania programu edukacji 

leśnej dla Nadleśnictwa Borne Sulinowo na kolejne 10 lat. 

� Opracowanie sprawozdania dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie  

z realizacji zadania: ŚcieŜka edukacyjno – przyrodnicza „Nasze małe arboretum: nad jeziorem Pile 

oraz zakup wyposaŜenia do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Bornem Sulinowie”. 

 

INWESTYCJE 

 

87. Zakończono roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. Odnowa obszarów wiejskich Gminy 

Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo – rekreacyjnych w m-ciach 

Liszkowo i Silnowo.  

88. Trwa realizacja zadania termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Łubowie.  

89. Rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęto roboty budowlane na zadaniu Termomodernizacja budynku 

MBP w Bornem Sulinowie. 

90. Trwają prace porządkowe w zakresie usuwania gruzu z terenów działek gminnych na terenie Bornego 

Sulinowa przeznaczonych do sprzedaŜy jak równieŜ z terenów zielonych. Roboty wykonywane są 

nieodpłatnie w zamian za przekazanie pozyskanego gruzu dla firmy.  

91. W ramach zarządzania drogami gminnymi: 

���� wydano 9 decyzji i naliczono opłaty na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót  

i umieszczenia urządzeń technicznych na 30 lat, na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo, 

���� wydano 9 decyzji uzgadniających lokalizację infrastruktury technicznej na terenie miasta i gminy 

Borne Sulinowo, 

���� wydano  4 decyzje na lokalizację zjazdu na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo, 

���� wydano 5 umów i naliczono opłaty na udostępniające nieruchomość na cele budowlane w na terenie 

miasta i gminy, 

���� wydano 10 umów na lokalizację infrastruktury technicznej i udostępnienie nieruchomość na cele 

budowlane w na terenie miasta i gminy, 

92. Zrealizowano zadanie pn. „Remont dachu w budynku OSP Borne Sulinowo, dz. nr 7/365,obręb 05 

Borne, ul. Towarowa,78-449 Borne Sulinowo”. W związku z zadaniem podpisano umowę  

z wykonawcą na kwotę 17 406,00zł brutto, a takŜe podpisano umowę z firmą na dostawę materiałów  

na remont dachu na kwotę 15 058,50 zł brutto, zgłoszono przystąpienie do remontu do Starostwa 

Szczecineckiego. 

93. Zrealizowano zadanie pn. „Dostawa wiaty przystankowej ze stali kwasoodpornej typ „G” i montaŜ  

jej przy ul. Orła Białego w miejscowości Borne Sulinowo”. – koszt 6 465,00 zł brutto. 

94. Przystąpiono do realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz  

z przepompownią przy ul. Rakowskiej w m. Łubowo,  gm. Borne Sulinowo”, podpisano umowę na 

wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 2 500,00 zł brutto. 

95. Przystąpiono do realizacji zadania pn. „Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do 

budynków komunalnych na terenie gminy Borne Sulinowo”, podpisano umowę na wykonanie 

dokumentacji technicznej na kwotę 4 200,00 zł brutto. 
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96. Zrealizowano zadanie pn. „ Remont podłóg w pomieszczeniach budynku Miejskiej Biblioteki 

Publicznej przy ul. Szpitalnej 1 w Bornem Sulinowie”, koszt zadania 40 000, 00 zł brutto. 

97. Przystąpiono do realizacji zadania pn. „ Remont chodnika z kostki betonowej typu „Polbruk” przy ul. 

Sosnowej w m. Borne Sulinowo”. Zgłoszono roboty nie wymagające pozwolenia na budowę do 

Starostwa Szczecineckiego, podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 57 748,50 zł brutto. Termin 

zakończenia i rozliczenia zadania ustalono do dnia 28 lutego 2012r. 

98. Zgłoszono remont dróg gminnych zgodnie z prawem budowlanym do Starostwa Powiatowego  

w Szczecinku. 

99. Zakupiono materiał tj. kruszywo budowlane na remont dróg w ilości około 1100ton na wartość około 

42tys zł. 

100. Wykonano remont dróg gminnych w m. Ciemino, Łączno, Juchowo-Dąbie-Okole, Kiełpino, 

Uniemino, Uniemino kolonia, Kucharowo kolonia, Kucharowo-Grzywnik, Grabno,  Przyjezierze, 

Silnowo, Piława, Piława-Silnowo, Śmiadowo. 

101. Zgłoszono do Starostwa Szczecineckiego roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na 

budowę: „Remont węzłów sanitarnych w budynku Zespołu Szkół w Łubowie”, opracowano 

dokumentację techniczną, przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. W postępowaniach nie 

wyłoniono wykonawcy w związku z tym przygotowywane jest postępowanie „zamówienia z wolnej 

ręki”. 

102. Zakończono remonty dróg asfaltowych pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg 

i ulic na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo”.  

103. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej pn. 

„Budowa punktów świetlnych na terenach stref rekreacyjno-sportowych w m. Juchowo i Silnowo”. 

Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. 

104. Zakończono i rozliczono zadanie pn. „Wykonanie chodnika przy ul. Krótkiej w Bornem 

Sulinowie”. 

105. Trwają prace budowlano – remontowe w klatce B budynku socjalnego przy ul. Słowackiego 9  

w m. Bornem Sulinowie. Roboty budowlane wykonywane gminną grupą remontową. Dokonano 

odbioru częściowego robót elektrycznych zleconych firmie zewnętrznej.  

106. Trwają prace związane z uporządkowaniem dokumentacji i umów w związku z przejęciem 

zasobów mieszkaniowych Gminy Borne Sulinowo od dotychczasowego zarządcy tj. Przedsiębiorstwa 

Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie.  

107. Wspólnie ze szkołami i przedszkolami zorganizowano akcję pn. Sprzątanie świata - Polska 2011, 

która co roku odbywa się w miesiącu wrześniu. Hasło tegorocznej akcji brzmi: "Lasy to Ŝycie - 

chrońmy je". W akcji wezmą udział wszystkie szkoły i przedszkole w Łubowie. Urząd wyposaŜył 

uczestników akcji w worki na śmieci, rękawice oraz zapewnił transport zebranych odpadów. 

108. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę zadania „Udzielenie  

i obsługa kredytu bankowego”.  

109. Przeprowadzono  postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę zadania „Dowozy uczniów 

do szkół na terenie Gminy Borne Sulinowo”. 
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110. Przyprowadzono negocjacje i przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia na realizację 

zadania : „Prace remontowe na cmentarzu jenieckim Gross Born – cmentarz oficerski Oflag IID  

w Bornem Sulinowie – Kłominie”- prace w trakcie . 

111. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę publicznego na zdanie pn.:  

„Prowadzenie budowlanego nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja 

Zespołu Szkół w Łubowie” 

112. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę publicznego na zdanie pn.: 

„Prowadzenie budowlanego nadzoru inwestorskiego zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja 

budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Szpitalnej 1 w Bornem Sulinowie” 

113. Naliczono opłaty za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2011 roku i przekazano 

sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego.  

114. Przekazano do WIOŚ w Szczecinie ankietę dotyczącą odpadów biodegradowalnych. 

115. Przygotowano i przesłano do WFOŚ i GW dokumentację do rozliczenia dotacji AZBEST 2010. 

 

REFERAT ORGANIZACYJNY 

 

116. Wydano 3 pozytywne decyzje na dofinansowanie poniesionych kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników przez pracodawców. ZłoŜono wnioski do Kuratorium Oświaty  

o przyznanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników na kwotę 15.981,84 złotych. 

117. W dniu 8 lipca 2011r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 61/2011 Burmistrza 

Bornego Sulinowa z dnia 5 lipca 2011 roku przeprowadziła konkurs na kandydata na  stanowisko 

dyrektora publicznego Gimnazjum w Silnowie. W wyniku przeprowadzonego konkursu na powyŜsze 

stanowisko zatrudniona została Pani Dorota Chrzanowska. 

118. W dniu 8 lipca br. sporządzono i wysłano sprawozdanie Z-03 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach 

za II kwartał 2011r. na potrzeby GUS.  

119. Przyjęto do  Archiwum  Zakładowego dokumentację archiwalną i niearchiwalną ze stanowisk   

w Urzędzie - 2,05 mb. kat. „A” i 9,80 mb kat. „B”. Na wniosek  przygotowano 20 kwerend 

archiwalnych, które dotyczyły zatrudnienia oraz zameldowania i wymeldowania na terenie gminy. 

120. Wytypowano i skierowano 18 pracowników na szkolenia związane ze zmianami przepisów oraz 

nowymi zadaniami nałoŜonymi na samorządy. 

121. W miesiącu lipcu i sierpniu br. przyjęto do wykonywania prac społecznie uŜytecznych po 25 osób 

z terenu Gminy Borne Sulinowo. Osoby te zostały skierowane do wykonywania prac porządkowych  

na terenie Sołectw, do  Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  Sp. z  o.o. w Bornem Sulinowie oraz 

do Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. 

122. W miesiącu lipcu i sierpniu br. podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 1 umowę 

o organizację staŜu, w ramach której staŜ odbywa w tutejszym Urzędzie 1 osoba oraz 4 umowy na 

organizację robót publicznych, w ramach  których zatrudniono 13 osób. 

123. W związku z zarządzonymi na dzień 9 października br. wyborami do Sejmu RP i Senatu RP 

podjęte zostały czynności w celu wyznaczenia lokali wyborczych i powołania obwodowych komisji 
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wyborczych. Ponadto wyznaczono na terenie gminy miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych 

obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz rozplakatowano obwieszczenie 

Państwowej Komisji Wyborczej o wyznaczonych okręgach wyborczych. 

124. W miesiącu lipcu i sierpniu br. prawnik udzielający porad prawnych dla mieszkańców miasta  

i gminy Borne Sulinowo udzielił następującej pomocy prawnej: przyjął ogółem 30 osób i udzielił 44 

porad. 

125. Trwają prace wdroŜeniowe w ramach projektu ,, pl.ID polska ID karta”. 

126. Utworzono ''Profil Zaufany e-PUAP'' dla pracowników odpowiedzialnych za Ewidencję 

Działalności Gospodarczej. 

127. Dokonano rejestracji Urzędu w centralnym systemie Ministerstwa Gospodarki CEIDG - 

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 

128. Uruchomiono elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie e-PUAP. 

129. Przyjęto opłatę skarbową na kwotę około 3.715,00 zł. 

130. Zarejestrowano 1634 pisma wpływających do Urzędu. 

131. Wysłano 1175 przesyłek poleconych, 552 listy zwykłe oraz około 50 sztuk plakatów. 

132. W ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi na tablicach Urzędu 

wywieszono 250 obwieszczeń oraz plakatów okolicznościowych. 

 

133. Działalność  Komisji ds. PRPA. 

� W okresie międzysesyjnym odbyły się 2 posiedzenia Komisji, na które wezwano  

21 osób w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego.  

� Stawiło się 19 osób, z których 12 osób podjęło decyzję o dobrowolnym zgłoszeniu się na terapię w 

systemie stacjonarnym lecznictwa odwykowego, 3 osobom uzaleŜnionym zakupiono bilet miesięczne 

z przeznaczeniem na dojazd na zajęcia terapeutyczne w systemie dziennym, 1 osobę skierowano na 

badania okresowe i terapię podtrzymującą. Ustalono terminy przyjęcia na oddział psychiatryczny w 

celu przeprowadzenia detoksykacji 8 osób. 

� Wszczęto 3 postępowania o  zobowiązanie do leczenia odwykowego na wnioski złoŜone przez 

rodzinę osoby uzaleŜnionej oraz  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie. W związku z powyŜszym skierowano pisma do Komisariatu Policji oraz sporządzono 

umowy na przeprowadzenie wywiadów środowiskowych.  Ponadto skierowano do biegłych – 

psychologa i psychiatry 4 teczki akt spraw  w celu przebadania i wydania opinii w przedmiocie 

uzaleŜnienia osób od alkoholu.  

� W dniach 13-15 sierpnia br. po raz kolejny nad Jeziorem Lubicko w Łubowie  odbył się „IX Biwak 

Trzeźwościowy” organizowany przez Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta  

„ Pierwszy Krok”, Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Bornem Sulinowie, grupy trzeźwościowe z Czaplinka i Złocieńca.   

WyŜej wymieniona impreza jest bardzo waŜnym wydarzeniem nie tylko dla członków grup 

trzeźwościowych działających na terenie naszego województwa, ale równieŜ dla mieszkańców 

gminy, którzy  chcieliby porozmawiać z instruktorem terapii, wziąć udział w mitingach otwartych,  
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a takŜe koncertach i przedstawieniach teatralnych dotyczących problematyki uzaleŜnień. W biwaku 

udział wzięło ok.250 osób.  

134. Zatrudnienie skazanych. 

Gmina Borne Sulinowo na podstawie porozumienia z Sądem Rejonowym w Szczecinku  prowadzi 

nieodpłatnie dozorowane prace na cele społeczne,  do których kierowane są osoby posiadające wyrok – 

zamianę kary pozbawienia wolności na odpracowanie godzin na cele społeczne. Tą formą resocjalizacji 

objęto w miesiącu sierpniu  6 osób z 21 zgłoszonych.  Osoby te kierowane są głównie do prac 

porządkowych w miejscu ich zamieszkania.  

135. USC - sporządzono: 

���� 15 aktów małŜeństw, 

���� 1 akt urodzenia, 

���� 4 akty zgonów, 

���� wydano 107 odpisów z aktów stanu cywilnego, 

���� przyjęto 14 zapewnień o wstąpieniu w związek małŜeński, 

���� wydano 4 decyzje w sprawie zmiany nazwiska.  

136. Uzupełniono bazę programu Technika USC o wprowadzenie danych dot. 125 aktów małŜeństw  

z lat 1986-1996. 

137. Ewidencja działalności gospodarczej: 

���� W okresie sprawozdawczym dokonano 102 wykreśleń z ewidencji działalności gospodarczej. 

���� Zarejestrowano 35 wniosków w dotychczasowym systemie Ewidencji Działalności 

Gospodarczej, którą prowadzi urząd miasta. 

���� Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2011r. ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej i nowym formularzem CEIDG-1  zarejestrowano 14 wniosków  

w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister 

właściwy do spraw gospodarki. Wniosek składany na specjalnym formularzu stanowi 

jednocześnie wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego oraz do 

ZUS lub KRUS. Wniosek pozwala równieŜ wybrać formę opodatkowania.  

���� Wydano 1 zezwolenie na przewóz osób taksówką. 

���� Wydano 9 zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym dla PKS Koszalin. 

138. Dowody osobiste 

� W bieŜącym roku złoŜono 570 wniosków o wydanie nowego dowodu osobistego. 

139.  Ewidencja ludności  - statystyka na dzień 19 września 2011 r. 

a. Liczba mieszkańców miasta Borne Sulinowo  

� stałych  4493 

� czasowych  292 

b. Liczba mieszkańców Gminy Borne Sulinowo 

� stałych 5062 

� czasowych 145 
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c. W okresie międzysesyjnym zameldowano na  

� pobyt stały                        86 osoby 

� pobyt czasowy                  38 osób 

� przemeldowano         40 osób 

d. Wymeldowania 

� z pobytu stałego               35 osób 

� z pobytu czasowego        18 osób 

e. Ponadto: 

� zameldowano                  24 noworodki 

� odnotowano                      25 zgonów 

� odnotowano                    45 małŜeństw 

� zameldowanie cudzoziemca               14 

� wymeldowanie za granicę                   0 

140.     SprzedaŜ napojów alkoholowych 

� wydano  22 zezwolenia jednorazowe na  sprzedaŜ napojów alkoholowych/piwa/ na imprezy 

       organizowane na terenie gminy Borne Sulinowo, 

� Wydano 4 stałe zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych: piwo, wino, wódka - sklep 

spoŜywczy  Borne Sulinowo ul. Miła, piwo, wino ,wódka  - sklep spoŜywczy w Silnowie, piwo  

- kiosk spoŜywczy w Strzeszynie, piwo - kiosk spoŜywczy w Bornem Sulinowie ul. Sportowa, 

� wygaszono 3 zezwolenia na sprzedaŜ piwa w Bornem Sulinowie (1 z braku wniesionej opłaty,  

2 w wyniku złoŜenia rezygnacji). 

 

 

 

 


