
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 29 września 2011 r. 

 

SPOTKANIA  

 

W okresie międzysesyjnym odbyły się spotkania Burmistrza Bornego Sulinowa: 

 30 września 2011 r. – spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół w Borne Sulinowie – 

omówienie sprawy bieŜących, finanse szkoły 

 04 października 2011 r. – spotkanie z dziećmi biorącymi udział w projekcie „Make the best 

of your students’ language learning” realizowanego w ramach programu Comenius „Uczenie 

się przez całe Ŝycie” 

 05 października 2011 r. -  spotkanie z przedstawicielami firmy Archediane oraz Alterko –  

w sprawie inwestycji w Komorzu 

 10 października 2011 r. – spotkanie z rodzicami dzieci z Kolonii  Śmiadowo – dotyczyło 

zmiany w sieci szkół podstawowych  

 13 października 2011 r. -  spotkanie z rodzicami dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Leśne 

Ludki” oraz Panią śołną Agnieszką  – w sprawie funkcjonowania przedszkola 

 17 października 2011 r.  –  z Nadleśniczym Nadleśnictwa Czaplinek dot. przekazania dróg na 

terenie Nadleśnictwa 

 19 października 2011 r. – udział w posiedzeniu Rady Sportu – dot. budŜetu na rok 2012 

 

UROCZYSTOŚCI I IMPREZY OKOLICZNO ŚCIOWE  

 14 października  2011 r. – udział w podsumowaniu „Zlotu Pojazdów Militarnych”  

 18 października 2011 r. – udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Juchowie 

 

WYWIADY W MEDIACH  

 TV Gawex  – Program Samorządowy 

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH  

 05 października 2011r. – spotkanie dotyczące realizacji nowelizacji ustawy o odpadach – 

Urząd Miasta Szczecinek 

 

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

Zastępca Burmistrza przyjęli 24 interesantów. 
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REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMO ŚCIAMI I ROLNICTWA 

 

1) Wydano 17 zaświadczeń o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego. 

2) Poświadczono 4 oświadczenia w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym. 

3) Wysłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku 9 wniosków o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew/krzewów  z działek będących własnością gminy.  

4) Przeprowadzono 4 lustracje w terenie odnośnie wycinki drzew/krzewów, w wyniku której 

sporządzono protokoły niezbędne do wydania decyzji. 

5) Podpisano 15 umów sprzedaŜy/przekazania drewna. 

6) Wydano 30 decyzji w sprawie usunięcia drzew. 

7) Wezwano 4 osoby do uzupełnienia braków formalnych występujących we wnioskach  

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

8) Wysłano o Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Złocieńcu projekt 2 szt. decyzji 

na usunięcie drzew rosnących w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych. 

9) 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. 

10) Rozpatrzono 67 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na wrzesień  rok 2011r. 

11) Wezwano 4 rolników do wyjaśnienia faktur dołączonych do wniosku o zwrot podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 

wrzesień rok 2011r. 

12) Wystosowano do Urzędu wojewódzkiego wniosek o przekazanie dotacji celowej 

na realizację dopłat do paliwa rolniczego na wrzesień 2011 r. 

13) Zawarto umowy dzierŜawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne  Sulinowo: 

���� Część budynku tj. 12 m2 po byłej kotłowni, połoŜony na działce oznaczonej  w ewidencji 

gruntów i budynków nr 6/9 w miejscowości Jeleń, obręb Jeleń, gmina Borne Sulinowo. 

Okres dzierŜawy 3 lata. 

���� Część budynku tj. 12 m2 po byłej kotłowni, połoŜony na działce oznaczonej  w ewidencji 

gruntów i budynków nr 6/9 w miejscowości Jeleń, obręb Jeleń, gmina Borne Sulinowo. 

Okres dzierŜawy 3 lata. 

���� Część budynku tj. 10,50 m2 po byłej kotłowni, połoŜony na działce oznaczonej   

w ewidencji gruntów i budynków nr 6/9 w miejscowości Jeleń, obręb Jeleń, gmina Borne 

Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata. 
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���� Część budynku tj. 21,78 m2 po byłej kotłowni, połoŜony na działce oznaczonej  w ew. 

gruntów i budynków nr 6/9 w miejscowości Jeleń, obręb Jeleń, gmina Borne Sulinowo. 

Okres dzierŜawy 3 lata. 

14) Zawarto umowę uŜyczenia na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 

Sulinowo: 

���� tj. 500 m2, połoŜonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 

62/34 w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Okres 

uŜyczenia 3 lata. 

15) Sporządzono aneks do umowy dzierŜawy: 

���� Nr RGK 20/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. na nieruchomość gruntową oznaczoną  w ewidencji 

gruntów i budynków nr 8/67 o pow. 1,1572 ha.  

16) Wystawiono oferty nieruchomości przeznaczone do dzierŜawy: 

���� wydzielone ogródki działkowe nr 2 i 3 o łącznej pow. 218 m2 połoŜone w miejscowości 

Borne Sulinowo, obręb 05, gmina Borne Sulinowo na dz. oznaczonej w ewidencji gruntów     

i budynków nr 1/2. Okres dzierŜawy 4 lata. Stawka z tytułu czynszu dzierŜawy podana  

w wykazie: 0,12 zł. /m2/ rocznie. 

���� część tj. 47 m2 z budynku magazynowo-garaŜowego wraz gruntem o pow. 47 m2 

połoŜonego na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 7/390 i  7/244      

w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy  

3 lata, stawka z tytułu dzierŜawy podana w wykazie: 1,55 zł./m2 + podatek VAT + 0,60 

zł./m2 + podatek VAT /miesięcznie + podatek od nieruchomości. 

���� wydzielone ogródki działkowe nr 23, 60 o pow. 400 m2, nr 78 o pow.  200 m2, połoŜone   

w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo na dz. oznaczonych w ewidencji 

gruntów i budynków nr 147/1,148/1. Okres dzierŜawy 7 lat, stawka z tytułu czynszu 

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

���� lokal uŜytkowy o pow. 80,50 m2 wraz z gruntem o pow. 80,50 m2 , połoŜony na                

działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 180/18 w miejscowości Piława, 

obręb Piława, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 10 lat, stawka z tytułu dzierŜawy 

podana w wykazie: 3,10zł./m2 + podatek VAT oraz za grunt 1,05 zł/m2 + podatek VAT, 

miesięcznie + podatek od nieruchomości. 

���� nieruchomość gruntową o pow. 0,1010 ha, połoŜoną w miejscowości Kragi, obręb Kragi, 

gmina Borne Sulinowo na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 

409/1. Okres dzierŜawy  3 lata, stawka z tytułu czynszu dzierŜawy podana w wykazie: 

555,50 zł. + obowiązujący VAT/ rocznie. 

���� część tj. 230 m2 z nieruchomości gruntowej połoŜonej na działce oznaczonej                        

w ewidencji gruntów i budynków numerem 115/11 w miejscowości Przyjezierze, obręb 
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Przyjezierze, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata, stawka z tytułu czynszu 

dzierŜawy 210 zł.+ obowiązujący podatek VAT/rocznie. 

17) Wydano zaświadczenie o posiadanym numerze porządkowym nieruchomości: 

���� oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 45/1, połoŜonej przy ul. Mickiewicza                      

w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06,  posiadającej numer porządkowy – 3. 

18) Wystosowano do 13-tu najemców lokali socjalnych pisma w sprawie uzupełnienia złoŜonych 

wniosków o aktualne zaświadczenia o uzyskanych w ostatnich 3-ch miesiącach dochodach. 

19) Dnia 18.10.2011 r. odbyło się posiedzenie komisji mieszkaniowej, na której rozpatrzono           

27 wniosków o przydział lokalu socjalnego lub komunalnego.    

 

REFERAT FINANSÓW I BUD śETU 

 

20) Na podstawie Zarządzenia Nr 84/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 września 

2011 roku dokonano zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo polegających na  

przeniesieniu wydatków (+, -) w kwocie 108.652,30 zł między rozdziałami i paragrafami,  

tym min. na podstawie: 

���� pism Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-7/11 z dnia 27 września 2011 roku  

i Nr ZS/3010-10/11 z dnia 29 września 2011 r. – 75.191,00 zł, 

���� pism Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-6/2011 z dnia 28 września 

2011 r. i Nr SP.3014-7/2011 z dnia 30 września 2011 r. – 1.243,83 zł. 

21) Na podstawie Zarządzenia Nr 85/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 września 

2011 roku ustalono wytyczne do projektu budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok. 

Zarządzenie zostało przesłane do jednostek budŜetowych, instytucji kultury, Przedszkola 

Niepublicznego „LEŚNE LUDKI” w Bornem Sulinowie, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi  

w Łubowie i przekazane kierownikom referatów w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie. 

22) W dniu 5 października 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 wrzesień 2011 roku. 

23) Na podstawie Zarządzenia Nr 86/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia  

6 października 2011 roku dokonano zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na podstawie 

informacji Nr 35b Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego  

w Koszalinie z dnia 3 października 2011 r. w sprawie dotacji celowej na wypłatę diet dla 

osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP  
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i Senatu RP zarządzonych na 09 października 2011 – kwota dotacji 6.760,00 zł. Ponadto 

dokonano przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 53.626,92 zł między rozdziałami  

i paragrafami, w tym na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.3014.GK.22.2011 z dnia 5 października 2011 roku – 

9.500,00 zł. Przeniesiono takŜe kwotę w łącznej wysokości 14.982,00 zł  

z budŜetu organu do budŜetów szkół z przeznaczeniem na wypłatę nagród Burmistrza  

z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

24) W dniu 10 października 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 III kwartału roku 2011.  

25) W dniu 12 października 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 III kwartału 2011 roku. 

26) W dniu 12 października 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 III kwartał 2011 roku.  

27) W dniu 24 października 2011 roku zostaną przesłane do  Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania Gminy Borne Sulinowo za 

okres od początku roku 2011 do końca 3 kwartału roku 2011, w tym: 

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

� Rb-27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŜetowych, 

� 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. 

Ponadto zostaną przesłane do wiadomości RIO sprawozdania Rb-27ZZ, Rb-ZN i Rb-50. 

28) W dniu 28 października 2011 roku zostaną przesłane 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 
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sprawozdanie o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych jednostek 

posiadających osobowość prawną wg stanu na koniec 3 kwartału roku 2011.  

29) W dniu 31 października 2011 roku zostanie podana do publicznej wiadomości na podstawie 

Zarządzenia Burmistrza Bornego Sulinowa kwartalna informacja o wykonaniu budŜetu jst,  

w tym kwota deficytu lub nadwyŜki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych 

naleŜności budŜetowych.  

 

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 

 

30) W miesiącu październiku 2011 r. przesłano do RIO w Szczecinie informację o nieudzieleniu 

pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym tj.  za 

miesiące wrzesień 2011 r. . 

31) W miesiącu październiku 2011 r. przesłano do podatników upomnienia dotyczące zaległości 

III raty podatku za 2011 r. 

32) W miesiącu październiku 2011 r. trwały prace na projektem budŜetu i projektem uchwał 

dotyczących podatków na 2012 r. 

33) W miesiącu październiku 2011 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŜetowych Rb-27S, za III 

kwartał 2011 r. 

 

REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY 

 

34) Udział w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym  

� realizacja projektów 

 

PROW 2007-13  Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej  

„Rozwój systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Borne Sulinowo” 

W związku z pozytywną oceną dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie  

zamówienia publicznego, w wyniku którego zmieniła się wartość projektu, przygotowano  

i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego WZ prośbę o sporządzenie aneksu do umowy  

o dofinansowanie. Przygotowano wniosek o płatność.  

 

RPOWZ 2007-13  3.2 Usługi Społeczeństwa informacyjnego - „Wrota Parsęty II” 

Projekt realizowany wspólnie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Zakłada stworzenie 

geoportalu obejmującego swoim zasięgiem wszystkie gminy zrzeszone w związku. Geoportal 

umoŜliwi prezentację róŜnego rodzaju danych (np. PZP) na mapach oraz publikowanie ich                         
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na stronie www lub uŜytkowanie do celów wewnętrznych. Na potrzeby obsługi technicznej 

geoportalu stanowisko inspektora ds. zagospodarowania przestrzennego zostanie wyposaŜone  

w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach projektu, w biurze ZMiGDP, zatrudniona 

zostanie takŜe osoba odpowiedzialna za aktualizację i wprowadzanie nowych danych.  

 

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy; Program Zielonych Inwestcji „GiS” 

„Termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty – 

termomodernizacja budynku publicznego gimnazjum w Silnowie” 

Projekt realizowany wspólnie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Zakłada 

przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku gimnazjum. Projekt 

współfinansowany będzie z 2 źródeł – Szwajcarsko-Polskiego Programu  Współpracy oraz 

NFOŚiGW. Wartość projektu wynosi około 1,4 mln zł. 

 

Youngster Plus  

Dn. 22.09.2011r. przesłano do Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie zał. nr 3 do Umowy 

o współpracy – Deklarację uczestnictwa uczniów - stanowiącą podstawę do wyliczenia 

wysokości dotacji. Dn. 30.09.2011 r. podpisano z EFRWP Aneks nr 3 do umowy. Kwota 

przyznanej dotacji wyniosła 7.920,00 zł i stanowi połowę wynagrodzenia nauczycieli 

prowadzących w ramach programu dodatkowe zajęcia j. angielskiego. Wsparciem objęto 53 

uczniów III klasy gimnazjum w Bornem Sulinowie, Silnowie i Łubowie. Podpisano 3 umowy - 

zlecenia z nauczycielami j. angielskiego.  

 

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

wyposaŜenia do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Bornem Sulinowie 

Na okres październik - grudzień 2011, podpisano umowy - zlecenia z 2 edukatorami  

i koordynatorem OEE. 

 

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

szkół podstawowych w Gminie Borne Sulinowo 

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej, w szkołach podstawowych w Bornem Sulinowie, 

Juchowie i Łubowie, rozpoczęto zajęcia dydaktyczne dla uczniów z trudnościami w nauce  

i uczniów uzdolnionych.  

 

COMENIUS Uczenie się przez całe Ŝycie „Make the best of your students’ language learning” 

W dniach 4-7.10.2011 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem 

Sulinowie, będąca realizatorem programu, gościła 22 uczestników projektu i 10 nauczycieli 

opiekunów z państw partnerskich tj. Turcji, Hiszpanii, Czech i Rumunii. Dn. 4 października  
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w Urzędzie Miejskim, odbyło się spotkanie Burmistrza z przybyłą delegacją. Kierownik 

Referatu PW, poprzez prezentację multimedialną w j. angielskim, zaznajomił gości z historią  

i atrakcjami regionu. Dn. 6 października zastępca Burmistrza, Bogdan Korpal i kierownik 

Referatu PW wzięli udział w wieczorku kulturalnym w BKO podsumowującym wizytę. 

 

� 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 - „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. Projekt został wybrany do dofinansowania przez Komitet LGR „Partnerstwo 

Drawy”. Realizacja planowana jest na wiosnę 2012 r. 

 

� przygotowania do realizacji projektów 

 

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

Sulinowie, Pilawie, Dąbrowicy i Silnowie  

Przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie koncepcji oraz przesłano je do potencjalnych 

wykonawców. 

 

PROW 2007-13  Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej - „Targowisko miejskie – 

Mój Rynek”.  

Pracownik referatu PW wziął udział w spotkaniu roboczym, podczas którego ustalono 

podstawowe załoŜenia dla planowanej inwestycji tak, aby spełniała ona warunki zapisane  

z rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. wdraŜania działania „Podstawowe 

usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-13. 

 

35) Promocja 

� współpraca z mediami 

Dn. 19.10.2011 r. odbyło się spotkanie z dziennikarzem Głosu Koszalińskiego. Przekazane 

informacje ukazały się w dodatku do GK „Regiony”. 

� strona internetowa  
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Podpisano umowę o dzieło na wykonanie portalu internetowego Urzędu Miejskiego 

wyposaŜonego w system zarządzania treścią CMS. Dn. 14.10.2011 r. zorganizowano spotkanie 

wykonawcy z Sekretarzem, informatykiem i pracownikami Referatu PW dot. projektu portalu. 

Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek 

podległych oraz innych instytucji, aktualizowano bieŜącą stronę internetową UM 

www.bornesulinowo.pl.  

� materiały graficzne 

wykonanie identyfikatorów dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach 

parlamentarnych 2011, 

opracowanie i druk zaproszeń na spotkanie podsumowujące dla organizatorów i sponsorów VIII 

Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych „Gąsienice i Podkowy”, 

przygotowanie prezentacji nt. Bornego Sulinowa i wykonanie projektu nadruku na płytkę CD – 

w ramach programu COMENIUS, 

przygotowanie i druk: zaproszeń, listów gratulacyjnych i podziękowań na Dzień Edukacji 

Narodowej, 

opracowanie i druk nowego wzoru upowaŜnień dla funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej, 

opracowanie i druk podziękowań dla osób, które brały udział w przygotowaniu i nadzorowały 

przebieg VIII Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych „Gąsienice i Podkowy”. 

� materiały promocyjne 

o Dokonano tłumaczenia prezentacji multimedialnej Miasta i Gminy Borne Sulinowo na j. 

angielski.  

o Na prośbę SAPIK przygotowano kompleksową informację do Przewodnika turystyki 

wodnej w Powiecie Szczecineckim. Informacje dotyczyły: jezior i szlaków wodnych 

Gminy Borne Sulinowo, bazy noclegowej i gastronomicznej, organizatorów spływów 

kajakowych i wypoŜyczalni sprzętu turystycznego bezpośrednio związanych z turystyką 

wodną w gminie. Zebrano i przekazano dokumentację fotograficzną do nowej publikacji 

SAPIK. Przewodnik turystyki wodnej w Powiecie Szczecineckim będzie takŜe dostępny 

w CIT w Bornem Sulinowie. 

o Na prośbę Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego WZ 

przygotowano na nośniku DVD materiały (zdjęcia, mapy i opisy atrakcji turystycznych 

gminy Borne Sulinowo) do nowej strony internetowej woj. zachodniopomorskiego.  

 

36)  Zagospodarowanie terenu gminy 

Inwentaryzacja szlaków rowerowych - wyznaczono i wstępnie zinwentaryzowano nowy, 

Ŝółty szlak Nordic Walking nad jez. Pile. Dokonano wyceny inwestycji. 
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37) Turystyka  

� Dn. 07.10.2011 r., na wniosek Urzędu Marszałkowskiego WZ, przesłano firmie 2BA 

Agnieszka Nowak z Nysy poprawki do „Programu rozwoju turystyki wodnej na obszarze 

Pojezierza Drawskiego, Myśliborskiego, Wałeckiego oraz dorzecza Parsęty i Regi”, 

ankietę „Projekty na rzecz rozwoju i promocji turystyki wo dnej” oraz analizę SWOT. 

� W dniach 12-15.10.2011 r., pracownik Referatu PW wziął udział w Study Tour Lokalnych 

Organizacji Turystycznych woj. zachodniopomorskiego. Study Tour odbywało się na terenie 

woj. kujawsko-pomorskiego, a jego celem była prezentacja „dobrych praktyk” w zakresie 

rozwoju i promocji turystyki realizowanych w oparciu o funkcjonowanie LOT-ów i ścisłą 

współpracę z JST. Podczas wyjazdu zaprezentowano funkcjonowanie LOT-ów na terenie 

woj. kujawsko-pomorskiego, sposoby finansowania, a takŜe praktyczną współpracę 

Lokalnych Organizacji Turystycznych z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi, 

lokalnymi władzami i przedsiębiorcami z branŜy turystycznej. Projekt realizowany był przez 

Forum Turystyki Regionów w Szczecinie.  

 

38) Współpraca w ramach związków międzygminnych i stowarzyszeń 

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

 Dn. 4 października br. pracownik Referatu PW uczestniczył w posiedzeniu Komitetu LGR ,  

w trakcie którego rozpatrywano odwołania od wyników oceny wniosków o dofinansowanie.  

� Dn. 19 października br. Referat PW wraz z biurem LGR „Partnerstwo Drawy” przeprowadził 

w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie szkolenie z zakresu  pozyskiwania środków  

w ramach 2 obszarów wsparcia: 

o Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja       

zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze  tworzenia 

dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, 

o Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności 

zamieszkującej obszary zaleŜne od rybactwa. 

 Szkolenie związane jest z trwającym od 26 września do 4 listopada br. naborem 

wniosków. 

 

39) 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. 
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� W związku z planowaniem budŜetu dla organizacji pozarządowych, do klubów  

i stowarzyszeń z terenu Gminy Borne Sulinowo wystosowano pisma z prośbą o sporządzenie 

projektów zadań publicznych zaplanowanych do realizacji na 2012 r.  

� Rozliczono dotację w wysokości 3.000,00 zł udzieloną Polskiemu Związkowi 

Wędkarskiemu – Kołu Terenowemu w Bornem Sulinowie. 

� Opracowano sprawozdanie z realizacji zadań publicznych  w 2010 i 2011r. przez organizacje 

pozarządowe. Na podstawie sprawozdania zaplanowano środki finansowe na zdania 

publiczne w 2012r.  

 

40) Sport 

� Dn. 10 października br. pracownik Referatu PW uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej 

Rady Sportu w Szczecinku. Spotkanie dot. podziału środków finansowych ujętych  

w Powiatowym Kalendarzu Imprez Sportowych. Dofinansowanie zadań realizowanych  

w 2012 r. otrzymały 3 organizacje z terenu Gminy Borne Sulinowo: Klub Wodny Pile,  

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Taekwondo” oraz Uczniowski Klub Sportowy „Biegi  

na Orientację”. 

� Opracowano sprawozdanie z wydatkowania przez nauczycieli wychowania fizycznego 

środków finansowych zabezpieczonych w budŜecie gminy 2011 na sport szkolny.    

� Dn. 19 października  br., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

zorganizowano posiedzenie Rady Sportu. Głównym tematem spotkania były informacje nt. 

prac związanych z zaplanowaniem środków finansowych na realizację zadań z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 r.  Na posiedzeniu 

przekazano informacje dot. obowiązujących procedur w przekazywaniu dotacji na zadania 

publiczne w 2012 r.  oraz informacje dot.  budŜetu zaplanowanego  w 2012 r. na  sport 

szkolny.  

 

41) Organizacja wydarzeń 

� Przygotowanie pozwoleń na organizację imprez turystyczno - rozrywkowych: 

o Impreza motoryzacyjna, rajd samochodów terenowych – „Transgothica Maraton” Borne 

Sulinowo 21 – 24.09.2011 r.  

o Piknik Rodzinny w miejscowości Łączno – 24.09.2011 r.  

� Podczas trwania imprezy „Transgothica Maraton” powiadomiono lokalne media: TV Gawex 

i Radio Koszalin. Imprezę na bieŜąco relacjonowały portale internetowe organizatorów. 

Ponadto obecne były czasopisma motoryzacyjne m.in.: Auto Świat i Magazyn 4 x 4 Off 

Road. W rajdzie udział wzięło 115 załóg. Impreza cieszyła się duŜym zainteresowaniem 

uczestników i osób towarzyszących. Organizatorzy planują kolejną edycję w przyszłym 
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roku, te wydarzenie motoryzacyjne ma szanse wpisać się na stałe w kalendarz imprez 

Bornego Sulinowa.  

� Wykonano dokumentację fotograficzną i zamieszczono na urzędowej stronie internetowej 

relację z organizacji Międzynarodowych Zawodów Modeli Pływających Grand Prix 

Pomorza, które odbyły się 24-25.09.2011 r. 

� Dn. 14.10.2011r. zorganizowano spotkanie Burmistrza z organizatorami i sponsorami VIII 

Międzynarodowego Zlotu pojazdów Militarnych ‘Gąsienice i Podkowy’. 

 

42) Oświata 

� Stypendia szkolne 

o Do wnioskodawców, którzy w dniu 15 września br. złoŜyli wnioski o przyznanie 

uczniom stypendium szkolnego, wystosowano pisma zawiadamiające o moŜliwości 

wglądu do dokumentacji przed wydaniem decyzji oraz o przedłuŜeniu terminu 

rozpatrzenia wniosków do 15 listopada 2011 r. Zweryfikowano 170 wniosków, w tym 

ustalono dochód przypadający na 1 członka rodziny. Do wnioskodawców, którzy nie 

złoŜyli kompletnej dokumentacji, wystosowano wezwania.  

o Rozliczono 1 zasiłek losowy.  

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA 

 

43) Przygotowano i wydano: 

� 35 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

� 8 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

� 3 decyzje w sprawie podziałów nieruchomości, 

� 4 postanowienia podziałowe, 

� 4 decyzje rozgraniczeniowe, 

� prowadzono 2 postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, 

� wydano 2 zaświadczenia w sprawie zmiany sposobu uŜytkowania obiektu budowlanego, 

� wydano 2 opinie w sprawie mpzp Gminy Borne Sulinowo, 

� przygotowano 2 analizy dla Starostwa Powiatowego w Szczecinku w sprawie zapisów mpzp 

Gminy Borne Sulinowo, 

� przygotowano analizę dla Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie aktualności planów 

miejscowych pod kątem zmian ustawy o telekomunikacji, 

� przygotowano sprawozdanie dla Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie decyzji  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego za III kwartał 2011r. 
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44) Informacja o prowadzonych  pracach w zakresie planowania przestrzennego: 

 

� Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kiełpino. 

o W dniu 5 października 2011r. otrzymaliśmy uzgodnienie  mpzp od Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków.  

o W dniu 7 października 2011r. otrzymaliśmy pismo od Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Szczecinie z informacją o braku uzgodnienia mpzp. Pismo zostało 

przekazane do Wykonawcy planu. Po naniesieniu poprawek mpzp zostanie ponownie 

przekazany do uzgodnień. 

 

� Projekt 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 

o 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.   

o Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego 

rozwiązaniami odbyła się w dniu 21 września 2011r. o godzinie 13.00 w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. W dyskusji wzięło udział 10 osób. Protokół 

z dyskusji dostępny jest na stronie internetowej. 

o Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, kaŜdy kto kwestionował ustalenia przyjęte  

w projekcie zmiany planu miejscowego, mógł wnieść uwagi. Uwagi naleŜało wnieść 

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.  

o Wpłynęły dwie uwagi od inwestorów: Państwa E.R. Kolanowskich oraz Pani  

I. Dybowskiej. 

o Burmistrz w okresie do dnia 8 listopada 2011r. rozstrzygnie złoŜone uwagi do mpzp. 

 

� Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 12/3, 12/16, 12/63, 

12/73, 12/92, 12/94, 22/61, 22/62 połoŜonych w miejscowości Dąbrowica. 

o Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 6000,00 zł netto. 

o W dniu 19 września 2011r. Burmistrz wyraził zgodę na odstępstwo od regulaminu 

zamówień publicznych i pozwolił na przeprowadzenie negocjacji tylko z jednym biurem 

projektowy w sprawie opracowania projektu dla w/w nieruchomości. 
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o W dniu 22 września 2011r. otrzymaliśmy ofertę na w/w opracowania od Pana Piotra 

Kozłowskiego architekta, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Studio 

Plan ul. Reja 10, 62-020 Swarzędz na kwotę 6000 brutto. 

o Umowę na wykonanie projektu mpzp podpisano z firmą Studio Plan w dniu 10.10.2011r. 

Czas wykonania zamówienia 12 miesięcy. 

o Na podstawie art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospod. 

przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadomiono o podjęciu przez Radę 

Miejską w Bornem Sulinowie uchwały nr XLVII/531/10 Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla 

działek nr 12/3, 12/16, 12/63, 12/73, 12/92, 12/94, 22/61, 22/62 połoŜonych w m-ci 

Dąbrowica instytucje uzgadniające i opiniujące. 

o Wnioski do planu miejscowego mogą być składane w terminie do dnia  22.11.2011r. 

o Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospod. 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 wraz ze zmianami) zawiadomiono poprzez 

informację w prasie lokalnej oraz poprzez obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską 

w Bornem Sulinowie nr XLVII/531/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

29 września 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla działek nr 12/3, 12/16, 

12/63, 12/73, 12/92, 12/94, 22/61, 22/62 połoŜonych w miejscowości Dąbrowica. 

o Wnioski naleŜy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego, Aleja Niepodległości 

6, 78-449 Borne Sulinowo  w terminie do dnia 22 listopada 2011r. 

o Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 

wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

45) 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 19.09.2011r. wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej   

w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. 

„renty planistycznej”) dla nieruchomości lokalowej nr 1 wraz z udziałem w gruncie 

połoŜonej na dz. nr 38/8 w obrębie 07 w Bornem Sulinowie Gmina Borne Sulinowo  
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w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Borne Sulinowo. 

� W dniu 19.10.2011r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji administracyjnej   

w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. 

„renty planistycznej”) dla nieruchomości  nr 1/138 połoŜonej w obrębie 07 w Bornem 

Sulinowie Gmina Borne Sulinowo w związku z uchwaleniem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo. 

� W dniu 19.10.2011r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji administracyjnej   

w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. 

„renty planistycznej”) dla nieruchomości lokalowej nr 10 wraz z udziałem w gruncie oraz  

w części nieruchomości wspólnej połoŜonej na dz. nr 37/40 w obrębie 06 w Bornem 

Sulinowie Gmina Borne Sulinowo w związku z uchwaleniem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo. 

� W dniu 19.10.2011r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji administracyjnej   

w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. 

„renty planistycznej”) dla nieruchomości lokalowej nr 3 wraz z udziałem w gruncie  oraz 

częściach wspólnych budynku połoŜonej na dz. nr 23/3 w obrębie 06 w Bornem Sulinowie 

Gmina Borne Sulinowo w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Borne Sulinowo. 

� W dniu 19.10.2011r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji administracyjnej   

w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. 

„renty planistycznej”) dla nieruchomości lokalowej nr 2 wraz z udziałem w gruncie oraz  

w części nieruchomości wspólnej połoŜonej na dz. nr 1/36 w obrębie 07 w Bornem 

Sulinowie Gmina Borne Sulinowo w związku z uchwaleniem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo 

46) 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. 

� Udział w pracach komisji Nadleśnictwa Borne Sulinowo w sprawie opracowania programu 

edukacji leśnej dla Nadleśnictwa Borne Sulinowo na kolejne 10 lat. 

47)  Inwestycje 

� Trwa realizacja zadania termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Łubowie.  

� Trwa realizacja zadania Termomodernizacja budynku MBP w Bornem Sulinowie. 
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� Trwają prace porządkowe w zakresie usuwania gruzu z terenów działek gminnych na terenie 

Bornego Sulinowa przeznaczonych do sprzedaŜy jak równieŜ z terenów zielonych. Roboty 

wykonuje firma nieodpłatnie w zamian za pozyskany gruz.  

� Zakończono rozbiórkę budynku magazynowego w Bornem Sulinowie przy ul Towarowej  

i dwie rozbiórki budynków w Kłominie nakazane decyzją Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego z uwagi na stan techniczny. 

� W ramach zarządzania drogami gminnymi: 

o Wydano dwie decyzje 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, 

o Wydano dwie decyzje uzgadniające lokalizację infrastruktury technicznej na terenie 

miasta i gminy Borne Sulinowo, 

o Wydano  jedną decyzję na lokalizację zjazdu na terenie miasta i gminy Borne 

Sulinowo, 

o Wydano sześć umów i naliczono opłaty na udostępniające nieruchomość na cele 

budowlane w na terenie miasta i gminy, 

o Wydano dziesięć umów na lokalizację infrastruktury technicznej i udostępnienie 

nieruchomość na cele budowlane w na terenie miasta i gminy, 

� Przystąpiono do realizacji zadania pn. „ Remont chodnika z kostki betonowej typu „Polbruk” 

przy ul. Sosnowej w m. Borne Sulinowo” II etap :  

o zgłoszono remont chodnika do Starostwa Powiatowego w Szczecinku,  

o przygotowano zaproszenie do złoŜenia ofert w celu wykonania ww. chodnika, 

� Przygotowano zgłoszenie do Starostwa Szczecineckiego wykonania utwardzenia terenu na 

miejsca postojowe dla samochodów osobowych przy ul. Fryderyka Chopina 2 w Bornem 

Sulinowie. 

� Wykonano dokumentację i wystąpiono o pozwolenie na budowę dla zadania pn. „Budowa 

sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią przy ul. Rakowskiej  

w m. Łubowo,  gm. Borne Sulinowo”. 

� Trwają prace związane z zadaniem pn. „Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacji 

sanitarnej do budynków komunalnych na terenie gminy Borne Sulinowo”. 

� Wykonano remont dróg gminnych w m. Silnowo, Silnowo Górne, Piława, Śmiadowo 

kolonia. 

� Wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace na zadaniu pn.: „ Remont węzłów sanitarnych  

w budynku Zespołu Szkół w Łubowie”. 

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

w m. Bornem Sulinowie. Roboty budowlane wykonywane są gminną grupą remontową.  
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� Trwają prace związane z remontem centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dąbiu. 

� 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.  

� Zakończono prace i wysłano sprawozdanie dotyczące zadania : „Prace remontowe na 

cmentarzu jenieckim Gross Born – cmentarz oficerski Oflag IID w Bornem Sulinowie – 

Kłominie”. 

� Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zadanie : „Indywidualizacja procesu nauczania 

i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Borne Sulinowo”, 

realizowanego przez szkoły podstawowe Juchowo, Łubowo i Borne Sulinowo – podpisano 

umowy na prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz na dostawę doposaŜenia. 

� Przesłano dokumentację do rozliczenia zaliczek na realizację zadań Termomodernizacja 

Zespołu Szkół oraz Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy  

ul. Szpitalnej 1 w Bornem Sulinowie. 

� Trwają prace nad przygotowaniem postępowania na sporządzenie dokumentacji pn. 

Koncepcja zagospodarowania jeziora Pile. 

48) Środowisko 

� Wydano 2 decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

� Wydano 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

� Prowadzone są 4 postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

� Przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego dane do 

czwartej aktualizacji zapisów Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych . 

� W dniach 17.10.2011 – 22.10.2011 na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo wraz  

z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie prowadzona jest 

zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych. Zbiórka odpadów  

w całości zostanie sfinansowana z budŜetu gminy ze środków przeznaczonych na 

finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni 

ziem. Całkowity koszt zadania wyniesie 10.000,00 zł brutto. 

� W związku z informacją przekazaną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.  

z o.o. z siedzibą w Szczecinku o zakończeniu inwestycji- kontrakt XXIIIC i XXV w ramach 

projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” dot. budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej wysłano do sołtysów sołectwa: Komorze, Kucharowo i Radacz pismo  



 18

z prośbą o przygotowanie wykazu mieszkańców sołectwa zainteresowanych przyłączeniem 

się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

REFERAT ORGANIZACYJNY 

 

49) Wydano 4 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 22.250,44 złotych. 

48) Rozliczono środki funduszu pracy  za okres od 01.06.2011r. do 31.08.2011r, które zostały 

przekazane pracodawcom na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników. 

49) W dniu 10 października br. sporządzono sprawozdanie Z-03 o zatrudnieniu  

i wynagrodzeniach za III kwartał 2011r. na potrzeby GUS.  

50) W dniach 17-19 pracownicy Urzędu uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach dotyczących 

procedur administracyjnych realizowanych drogą elektroniczną oraz nowych zasad 

rejestracji i obsługi przedsiębiorców. Szkolenia zostały zorganizowane w ramach Projektu 

„Uproszczenie procedur administracyjnych poprzez ich elektronizację  i wdroŜenie idei 

jednego okienka (URPA)”, realizowanego w ramach Programu Kapitał Ludzki na lata 2007-

2013. 

51) W dniu 30 września 2011r. upłynął termin składania ofert  na zadanie „Dostawa materiałów 

eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie”. W dniu 5 października br. 

dokonano otwarcia  i oceny ofert. Do realizacji powyŜszego zadania została wyłoniona 

Hurtownia OPTIM z Miastka. W dniu 19 października br. została podpisana umowa  

z Hurtownią OPTIM na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu.  

52) W dniu 23 września br. złoŜono wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Szczecinie  na 

dofinansowanie realizacji projektu z EFS w ranach działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz 

podnoszenia poziomu aktywizacji zawodowej na obszarach wiejskich” Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

53) Gmina Borne Sulinowo zadeklarowała chęć wdroŜenia na terenie miasta Borne Sulinowo 

MłodzieŜowego Centrum Kariery współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

54) W miesiącu wrześniu i październiku 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 
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Komunalnych  Sp. z  o.o. w Bornem Sulinowie oraz do Centrum Kultury i Rekreacji  

w Bornem Sulinowie.  

55) W miesiącu wrześniu i październiku br. podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy  

w Szczecinku 2 umowy o organizację staŜu, w ramach których staŜ odbywają  

w tutejszym Urzędzie 2 osoby oraz 4 umowy na organizację robót publicznych, w ramach  

których zatrudniono 29 osób. 

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

podjęte zostały czynności w celu przygotowania lokali wyborczych do dnia wyborów. 

Zorganizowano dla mieszkańców transport do lokali wyborczych w dniu wyborów,  

w tym równieŜ dla osób niepełnosprawnych.  

57) W miesiącu wrześniu br. prawnik udzielający porad prawnych dla mieszkańców miasta  

i gminy Borne Sulinowo udzielił następującej pomocy prawnej: przyjął ogółem 20 osób  

i udzielił 26 porad. 

58) Przyjęto opłatę skarbową na kwotę około 1.607,00 zł. 

59) Zarejestrowano 1735 pism wpływających do Urzędu. 

60) Wysłano 1738 przesyłek poleconych, 229 listów zwykłych oraz około 500 sztuk plakatów. 

61) W ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi na tablicach Urzędu 

wywieszono 20 obwieszczeń oraz plakatów okolicznościowych. 

 

 


