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SPRAWOZDANIE  

Z DZIAŁALNO ŚCI BURMISTRZA BORNEGO  SULINOWA  

W OKRESIE MI ĘDZYSESYJNYM  

 

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

odbyła się w dniu  28 czerwca 2012 r. 

 

SPOTKANIA 

W okresie międzysesyjnym Pani Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła w następujących 

spotkaniach: 

�  02 lipca 2012r. - zebranie wiejskie w Piławie – omówienie spraw bieŜących Sołectwa, 

�  02 lipca 2012r. - podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie zadania „Zwiększenie     

       atrakcyjności jeziora Pile poprzez budowę infrastruktury” - Urząd Marszałkowski  Szczecin, 

� 02 lipca 2012r. – odbiór upowaŜnienia do dostępu do bazy danych Systemu Informacji 

Oświatowych – Kuratorium Oświaty Szczecin, 

� 05 lipca 2012r. - z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz 

właścicielami nieruchomości połoŜonych w m-ci Grabno w sprawie opracowania   planu zadań 

ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Bagno i Jezioro  Ciemino - Nadleśnictwo Borne Sulinowo, 

� 06 lipca 2012r. - zapoznanie się z nową perspektywą finansową Unii  Europejskiej na lata 2014 – 

2020 - Starostwo Powiatowe Szczecinek, 

� 11 lipca 2012 r. - spotkanie z przedstawicielami PKP Szczecin  w sprawie wyburzenia dworca  

kolejowego w Łubowie, 

� 12 lipca 2012 r. - zebranie wiejskie w sołectwie Śmiadowo – omówienie spraw bieŜących, 

� 13 lipca 2012 r. - udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Szczecinku, 

� 20 lipca 2012 r. - z przedstawicielem firmy Beskid News Bielsko Biała – oferta współpracy, 

� 27 sierpnia 2012 r. - podpisanie aneksu do umowy na realizację systemu monitoringu  

wizyjnego na terenie stref sportowo rekreacyjnych -Urząd Marszałkowski Szczecin, 

� 30 sierpnia 2012 r. - udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług  

Komunalnych w Bornem Sulinowie, 

� 30 sierpnia 2012 r. - z właścicielami nieruchomości miejscowości Grabno w sprawie  wniesienia 

uwag do planu  zadań ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Bagno i  Jezioro Ciemino, 

� 06 września 2012 r. - podpisanie umowy na dotację na zadanie „ Usuwanie wyrobów     

zawierających azbest z terenu gminy Borne Sulinowo - etap II” - Koszalin, 

� 07 września 2012 r. - udział w wizycie studyjnej  przedstawicieli branŜy rolnictwa ekologicznego 

z Departamentu Gironde - Fundacja im. Stanisława Karłowskiego Juchowo, 

� 10 września 2012 r. - udział w pracy zespołu roboczego  Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

- Karlino, 

� 12 września 2012 r. - zebranie miejsko-gminnego zarządu OSP – sprawy bieŜące, 
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WYWIADY  

� 05 lipca 2012 r. - Program Samorządowy – Telewizja Gawex, 

� 31 lipca 2012 r. - program dotyczący ujęcia wody – TVP Szczecin,       

� 08 sierpnia 2012 r. - Program Samorządowy – Telewizja Gawex, 

 

UROCZYSTOŚCI 

� 29 czerwca 2012r. - uroczyste zakończenie kursu KPP oraz obchody Dnia StraŜaka, 

� 07 lipca 2012r. - zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Bornego Sulinowa, 

� 14 lipca 2012r. - Festyn Rodzinny Nobliny, 

� 16 lipca 2012r. - uroczyste obchody Święta Policji – Szczecinek, 

� 21 lipca 2012r. - Letni Festyn w Łubowie, 

� 01 września 2012r. - DoŜynki Gminne – Łączno, 

� 06 września 2012r.  - VIII Ogólnopolski Plener Artystyczny „Schyłek lata w Bornem Sulinowie”, 

� 07 września 2012r. - uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski StraŜaków Płetwonurków, 

� 08 września 2012r. - I Rodzinny Festiwal Dyni – Radacz,  

� 08 września 2012r. - uroczyste zakończenie Mistrzostw Polski StraŜaków Płetwonurków, 

� 09 września 2012r. - Targi Chleba i Miodu – Borne Sulinowo, 

� 13 września 2012r. - prezentacja międzykulturowego projektu pt.”Sound in the Silence”  

             z udziałem młodzieŜy i artystów z Niemiec i Polski 

� 15 września 2012r. - IV Spinningowy Turniej Trzech Miast i IX Poligon Wędkarski w Bornem 

Sulinowie 

� 16 września 2012r. - Piknik Wiejski w Szczecinku 

 

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

Zastępca Burmistrza  przyjmowali  62 interesantów. 
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PROMOCJA  I  WSPÓŁPRACA 

 
1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów  
 
a) realizacja projektów 
 
PROW 2007-13  Małe projekty  
„Zwi ększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu wizyjnego 
obiektów sportowych na terenie miasta Borne Sulinowo” 
W związku z przedłuŜającą się procedurą wyłonienia wykonawcy systemu termin realizacji projektu 
został wydłuŜony. 27 sierpnia b.r. podpisano stosowny aneks do umowy o dofinansowanie. W ramach 
projektu powstanie centrum monitoringu w budynku Urzędu Miejskiego oraz umieszczone zostaną 
kamery na stadionie miejskim oraz na kompleksie „Orlik 2012”. System będzie wykonany w sposób 
umoŜliwiający instalację dodatkowych kamer w innych punktach miasta i gminy.  
  
PROW 2007-13  Małe projekty  
„Zwi ększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu wizyjnego stref 
sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń i Radacz” 
W związku z przedłuŜającą się procedurą wyłonienia wykonawcy systemu termin realizacji projektu 
został wydłuŜony. 25 lipca b.r. podpisano stosowny aneks do umowy o dofinansowanie. 
 
PROW 2007-13  Odnowa Wsi „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez 
stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych” 
 
- W związku z pozytywną oceną postępowań przetargowych na wykonanie obiektów w Krągach  
i Silnowie (przy Gimnazjum Publicznym), wystąpiono o podpisanie stosownych aneksów dotyczących 
wartości projektów. Aneksy zostały podpisane 25 lipca b.r. 
28 czerwca b.r. dokonano odbioru obiektów wybudowanych w Silnowie i Krągach. Obiekty oddano do 
uŜytku. Przygotowano i złoŜono w dniu 25 lipca wnioski o płatność. W sierpniu b.r. na wezwanie Urzędu 
Marszałkowskiego dokonano uzupełnień złoŜonych wniosków o płatność.  
Wyłoniono wykonawcę monitoringu wizyjnego strefy sportowo-rekreacyjnej przy Publicznym 
Gimnazjum w Silnowie. Monitoring został wykonany i uruchomiony w lipcu b.r. Zainstalowana kamera 
będzie w przyszłości współpracowała z systemem monitoringu tworzonym w ramach innego projektu w 
Bornem Sulinowie. 
 
- W czerwcu b.r. pracownicy Urzedu Marszałkowskiego dokonali kontroli stref sportowo rekreacyjnych 
w Silnowie (na działce nr 48/4) oraz w Liszkowie. Obiekty wykonano i oddano do uŜytku w ramach  
realizacji projektu dofinansowanego w ramach środków na realizację programu LEADER, będących  
w dyspozycji  LGD „Partnerstwo Drawy”. Kontrola nie wykazała Ŝadnych uchybień  w związku z czym 
dotacja w kwocie 108805,56 zł została zatwierdzona do wypłaty.  
 
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” 
Inwestycja realizowana w ramach projektu została zakończona. Przy brzegu J. Pile, w tzw. „Zatoce 
Cichej” powstały 2 pomosty. Przy ścieŜce spacerowej ustawiono 9 tablic o tematyce związanej                    
z j. Pile. W ramach projektu pracownicy referatu PW przygotowali folder promocjno-informacyjny              
o j.Pile oraz o zlewni rz. Piławy. Wydano 2000 szt. folderu. W związku z zaistnieniem oszczędności 
przetargowych pojawiła się moŜliwość zmniejszenia wartości wkładu własnego do projektu. W związku  
z czym konieczne było wydłuŜenie terminu złoŜenia wniosku o płatność. Stosowny aneks do umowy  
o dofinansowanie został zawarty 25 lipca b.r. Wystąpiono równieŜ do Izby Skarbowej                    
o indywidualną interpretację w sprawie zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych. 
Otrzymano pozytywną interpretację. Wystąpiono o zawarcie aneksu do umowy dotacji zwiększającego 
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wysokość kosztów kwalifikowalnych o podatek VAT.  Na koniec września planowane jest złoŜenie 
wniosku o płatność. 
 
PROW 2007-13  Małe projekty „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Rakowo” 
Wspólnie z Centrum Kultury i Rekreacji dokonano wyboru wykonawcy placu zabaw. CKiR wystąpiło do 
Starostwa Powiatowego ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych. W sierpniu b.r. plac 
zabaw został oddany do uŜytku. 25 września zostanie złoŜony wniosek o płatność. W związku  
z przedłuŜającą się procedurą złoŜono wniosek o zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie. Aneks 
został podpisany 27 sierpnia b.r. 
 
PROW 2007-13, Program LEADER, Małe projekty „Wzrost atrakcyjności lokalnego zespołu 
ludowego Podlotki poprzez zakup instrumentów muzycznych i strojów” 
Wniosek o płatność został zaakceptowany. Do wypłaty zatwierdzono kwotę 7.703,15 zł.  

 
PROW 2007-13, Program LEADER, Małe projekty „Zakup strojów ludowych i sprzętu 
muzycznego dla zespołu wokalno-instrumentalnego Jarzębiny” 
Wniosek o płatność został zaakceptowany. Do wypłaty zatwierdzono kwotę 6.575,00 zł.  
 
PROW 2007-13 Program LEADER Małe projekty „Promocja turystyki rowerowej na obszarze 
Partnerstwa Drawy poprzez wydanie przewodnika Szlaki rowerowe w Gminie Borne Sulinowo” 
Zakończono realizację projektu. Wydrukowano 3.000 szt. bezpłatnego przewodnika rowerowego. 
Przygotowano i złoŜono wniosek o płatność. Urząd Marszałkowski wystąpił z pismem o uzupełnienie 
wniosku. W odpowiedzi przygotowano stosowne wyjaśnienia i przesłano brakujące załączniki. 
  
Powszechna nauka pływania „Nabycie umiejętności pływania, bezpiecznego zachowania się  
w wodzie i udzielania pierwszej pomocy przez uczniów szkół z terenu Gminy Borne Sulinowo” 
Zakończono realizację zajęć w roku szkolnym 2011/2012. Weryfikacji podano dokumentację, którą 
zgodnie z umową musieli złoŜyć nauczyciele szkół, którzy  byli opiekunami grup  uczniów na basenie.  
Nauczycielom, zgodnie z umowami, wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzenie  8 godzin  
lekcyjnych na basenie w Szczecinku. 
W związku z realizacją II etapu projektu z Przedsiębiorstwem Usług Komunikacyjnych w Koszalinie 
podpisano umowę na dowóz dzieci  na basen w  Szczecinku.  Umowę podpisano teŜ z Zarządem AQUA 
– TUR w Szczecinku w związku z organizacją wejść  uczniów na basen.  
29 sierpnia br. zorganizowano  w Urzędzie Miejskim spotkanie  z nauczycielami w sprawie  akceptacji 
harmonogramu  wyjazdów na basen w roku szkolnym 2012/2013. Trwa realizacja zajęć. 
 
PROW 2007-13  Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej  
„Budowa targowiska miejskiego Mój Rynek w Bornem Sulinowie” 
Na początku września b.r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaakceptował listę rankingową 
projektów, wśród których znalazł się takŜe projekt polegający na budowie targowiska „Mój Rynek” 
w Bornem Sulinowie. Wnioskowana dotacja wynosi blisko 800 tys. zł co stanowi 75% wartości zadania.  
Referat PW we współpracy z Referatem Inwestycji przygotował postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego. Realizacja projektu przewidziana jest na IV kwartał 2012 i I-II kwartał 2013 roku. 
 
GRUNDTVIG  Uczenie się przez całe Ŝycie– edukacja osób dorosłych.  – „Stworzenie fundamentów 
dla nauczania o historii okresu zimnej wojny- projekt partnerski” 
31 lipca b.r. podpisano umowę o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę 16 tys. euro. W ramach tej 
kwoty zaplanowane jest: zorganizowanie warsztatów dotyczących tematyki zimnej wojny dla około 50 
osób, zorganizowanie jednej konferencji międzynarodowej o takiej samej tematyce, w maju 2013r., 
zorganizowanie wyjazdów zagranicznych na konferencje oraz warsztaty organizowane przez partnerów 
projektu oraz zorganizowanie wystawy dotyczącej Bornego Sulinowa w okresie zimnej wojny. W dniu 22 
sierpnia pracownik PW wziął udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym, które odbyło się w 
Warszawie. Trwają przygotowania do wyjazdu zagranicznego oraz do grudniowych warsztatów 
lokalnych.   
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Program YOUNGSTER 
W dniach 21-22 sierpnia nauczyciele 3 gimnazjów uczestniczących w programie wzięli udział  
w szkoleniu w ramach programu. W szkołach trwa nabór grup uczniów do wzięcia udziału w zajęciach  
i  przygotowania do zawarcia umów z nauczycielami. Trwa przygotowanie raportu z realizacji projek 
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” 
Dn. 27 czerwca pracownik referatu PW złoŜył wniosek o dofinansowanie budowy kortu tenisowego przy 
Hali Sportowej w Bornem Sulinowie. Wniosek został pozytywnie oceniony oraz rekomendowany do 
dofinansowania przez Komitet LGR „Partnerstwo Drawy”. Kwota dofinansowania wynosi 293 tys. zł. 
Realizacja inwestycji zaplanowana jest na II kwartał 2013r. 
 
PROW 2007-13 Program LEADER, Odnowa wsi „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Bornego 
Sulinowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej” 
4 lipca b.r. pracownik referatu PW złoŜył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Wnioskowana 
kwota dotacji wynosi 100 tys. zł . Wartość projektu wynosi 179142,12 zł. 
Wniosek został rekomendowany do dofinansowania przez Radę LGD.  
12 września wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie uzupełnienia wniosku. Trwa 
przygotowywanie odpowiedzi. 
 
c) przygotowania do realizacji projektów 
 
Regionalne Centrum Turystyki Militarnej „Historia W śród Przyrody” 
Dokonano wydzielenia działek planowanych do przejęcia przez Gminę Borne Sulinowo na potrzeby 
projektu. 
 
2. Promocja 
a) współpraca z mediami 
W lipcu, sierpniu i wrześniu przekazywano informacje do zamieszczenia w dodatku „Regiony” Głosu 
Koszalińskiego. Pracownik PW jest odpowiedzialny za kontakty z redakcją. 
 
b) strona internetowa  
Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek podległych oraz 
innych instytucji, aktualizowano gminną stronę internetową www.bornesulinowo.pl.  
 
c) materiały graficzne 

� opracowanie ulotki na IX Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych „Gąsienice i Podkowy”, 
� opracowanie tekstu i kompletowanie materiałów do folderu „Jezioro Pile”. 
� opracowywanie oraz  sprawdzanie i korekta wzorów tablic ustawionych przy tzw. „Zatoce Cichej 

„. 
� W dniu 14 czerwca br., zlecono dodruk folderu turystycznego – „Miejska ŚcieŜka Turystyczno-

Spacerowa”. Dodruk folderu wykonała drukarnia Tempoprint Szczecinek  w nakładzie 1.000 egz. 
 
3. Zagospodarowanie terenu gminy  
 
Koncepcja zagospodarowania sportowo – turystycznego j. Pile 
Przygotowana została wstępna koncepcja. Trwają przygotowania do przeprowadzenia konsultacji 
społecznych, które potrwają od 1 do 31 października 2012r. Dokumentacja zostanie wyłoŜona do wglądu 
w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz  zostanie zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie 
www.bornesulinowo.pl . W ramach konsultacji odbędą się równieŜ 2 spotkania z zainteresowanymi 
podmiotami w Bornem Sulinowie oraz Piławie. Po konsultacjach zostanie podjęta decyzja                              
o wprowadzeniu zmian , po czym zostanie stworzona ostateczny dokument, który będzie podstawą do 
realizacji inwestycji w infrastrukturę sportowo turystyczną j. Pile  do 2020 roku. 
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Gminny Konkurs na najładniejszy pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne, najbardziej zadbaną 
posesję, najciekawiej ukwiecony i zagospodarowany balkon oraz indywidualny ogród przyblokowy 
na terenie gminy Borne Sulinowo w 2012r.  
W dniu 23 lipca br., wspólnie z gminną komisją dokonano drugiej 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 2012r. Wyniki konkursu ogłoszono w dniu 1 września 2012r., podczas 
DoŜynek Gminnych, które odbyły się w miejscowości Łączno.    
 
4. Turystyka  
 
- Pracownik PW pełnił dyŜur w Punkcie Informacji  Turystycznej.  
- W dniu 15 czerwca br., na prośbę sekretarza gminy Miedzichowo dla pracowników tego urzędu 
zorganizowano zwiedzanie miejskiej izby muzealnej oraz wycieczkę plenerową po mieście i okolicach 
Bornego Sulinowa.   
 
5. Współpraca w ramach związków międzygminnych i stowarzyszeń 
 
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy – PROW 2007-2013 (LEADER)  
W dniach 9-10 oraz 20 Lipca pracownik PW brał udział  w posiedzeniach Rady LGD w sprawie oceny 
wniosków złoŜonych w naborze, który zakończył się 4 lipca. 
 
30 lipca 2012 roku odbyło się walne zebranie członków LGD, w którym Gminę Borne Sulinowo 
reprezentował pracownik PW. 
 
Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Drawy – PO Ryby 2007-2013  
W dniach 13 oraz 27 lipca pracownik referatu PW brał udział w posiedzeniach Komitetu LGR 
„Partnerstwo Drawy”. 
 
W związku z trwającym naborem wniosków, dn. 23 sierpnia br., w Urzędzie Miejskim w Bornem 
Sulinowie, zorganizowano dyŜur pracownika biura LGR.  
 
LGR „Partnerstwo Drawy” wystawiło swoje stoisko na DoŜynkach Gminnych w Łącznie, na którym 
pracownik biura LGR informował o dostępnych  dotacjach oraz częstował uczestników doŜynek wędzoną 
sielawą ufundowaną przez stowarzyszenie. 
 
W dniach 13-14 sierpnia 2012r. w Bornem Sulinowie LGR zorganizowała konferencję, w której udział 
wzięli - pracownik referatu PW oraz Z-ca Burmistrza Pan Bogdan Korpal.  
 
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 
Na prośbę biura związku przygotowano i przesłano ankietę dotyczącą planów Gminy Borne Sulinowo  
w zakresie projektów przygotowywanych pod kątem przyszłej perspektywy finansowej UE (2014-2020). 
 
6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 

� Sporządzono aneks do umowy podpisanej pomiędzy Gminą Borne Sulinowo i Stowarzyszeniem 
na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Promyk Nadziej” na realizację zadania  
z zakresu promocji i ochrony zdrowia.  

� Pracownik PW. udzielał  pomocy organizacjom pozarządowym przy konstruowaniu wniosków  
i sprawozdań dotyczących realizacji zadań publicznych.  

� Do wszystkich organizacji pozarządowych z terenu gminy Borne Sulinowo wystosowano pisma  
informujące o moŜliwości zgłaszania swoich propozycji dotyczących realizacji zadań 
publicznych w 2013 r.  Przesłane informacje zostaną wykorzystane do tworzenia  Programu 
współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi  na rok 2013 oraz do 
zaplanowania priorytetowych zadań, które  będą realizowane przy współudziale środków 
finansowych pochodzących  z budŜetu gminy w następnym  w 2013 r. 
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7. Organizacja wydarzeń 
 

� W dniu 9 lipca br., na prośbę komendanta komisariatu Policji w Bornem Sulinowie 
zorganizowano spotkanie z organizatorami Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych. 
Spotkanie miało charakter prewencyjny i maiło na celu omówienie spraw związanych  
z zabezpieczeniem imprezy przez słuŜby porządkowe, straŜ poŜarną oraz medyczne. 

� W dniu 19 lipca br., do Starostwa Powiatowego w Szczecinku zgłoszono udział gminy Borne 
Sulinowo w Pikniku Wiejskim – DoŜynkach Powiatowych. Impreza odbędzie się w dniu  
16 września na kompleksie sportowym w Świątkach. W tegorocznej edycji doŜynek 
powiatowych gminę Borne Sulinowo będą reprezentować dwa zespoły artystyczne  
tj.: „Borneńskie Podlotki” i „Jarzębiny” z Jelenia. Ponadto do konkursu tradycyjne wieńce 
doŜynkowe zgłoszono dwa wieńce, które zajęły I i II miejsce na doŜynkach gminnych – sołectwa: 
Jeleń i Łączno. Dodatkowo Miejska Biblioteka Publiczna wspólnie z Radą Sołecką z Jelenia 
przygotowuje stoisko gminy Borne Sulinowo w ramach, którego prezentowane będą lokalne 
wyroby kulinarne zgłoszone do konkursu doŜynek powiatowych. 

� W ramach pracy przy organizacji Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych  
w bezpośredniej współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Militarnej Historii Bornego 
Sulinowa wykonano i rozesłano zaproszenia dla gości honorowych, zorganizowano prezentację 
banerów reklamowych wydawnictw i mediów sprawujących patronat nad imprezą oraz w dniu  
17 sierpnia tj. (piątek) zorganizowano studio Radia Koszalin bezpośrednio na miejscu imprezy. 
Ponadto w ramach patronatu na imprezą sprawowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej 
za pośrednictwem Departamentu Wychowania i Promocji Obronności przygotowano i przesłano 
do MON sprawozdanie z przebiegu imprezy.  

� W dniu 1 września pracownik PW brał udział w doŜynkach gminnych w Łącznie których 
rozstrzygnięto gminny konkurs na najładniejszy pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne, 
najbardziej zadbaną posesję, najciekawiej ukwiecony i zagospodarowany balkon oraz 
indywidualny ogród przyblokowy na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. Z doŜynek 
gminnych przygotowano dokumentację fotograficzną oraz pisemną relację na stronę internetową 
Urzędu. 

 
8. Wydawanie pozwoleń na organizację imprez. 
 
Z zakresu wydawania pozwoleń na organizację imprez turystyczno – rozrywkowych wydano następujące 
zezwolenia: 
• Festyn sportowy w Łubowie – w dniu 21.07.2012r. 
• Stowarzyszenie „Silnowo 2020”, rodzinna impreza integracyjna w dniu 21.07.2012r. 
• CKiR Borne Sulinowo – doŜynki gminne w miejscowości Łączno w dniu 01 września 2012r. 
• Pan Wojciech Legutko Rallye Breslau GmbH & Co.KG – organizacja biura technicznego Rajdu 

„Drezno – Wrocław 2012” na terenie zlotu pojazdów militarnych w Bornem Sulinowie w dniach  
26 czerwca do 01 lipca 2012r. 

• Pan Andrzej Deręgowski ORE s.c. – Sopot - organizacja biura technicznego rajdu samochodów 
terenowych – „TRANSGOTHICA - 2012” na terenie zlotu pojazdów militarnych w Bornem 
Sulinowie w dniach 19.09.2012r. do 24.09.2012r. 

 
Z zakresu wydawania pozwoleń na organizację imprez masowych wydano jedną decyzję na organizację: 
IX Mi ędzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych – „Gąsienice i Podkowy” w dniach 16-19 sierpnia 
2012r. 
 
9. Oświata 
 
Stypendia szkolne 
Rozliczono stypendia szkolne przyznane  uczniom  decyzjami Burmistrza Bornego Sulinowa  w dniu  
21 – 22 czerwca 2012 r.  Rozliczenie pomocy materialnej polegało na zweryfikowania rachunków  
i faktur przedstawianych przez wnioskodawców zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy 
materialnej w gminie Borne Sulinowo.  Spośród 137 wnioskodawców troje nie rozliczyło się  
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z przyznanego stypendium szkolnego.   Do tych osób wystosowano wezwania  i upomnienia.  
Wstawiono 3 tytuły egzekucyjne dla osób, które nie rozliczyły się  z I transzy stypendium w roku 
szkolnym 2011/2012.  
Sporządzono informację o zasadach przyznawania stypendiów szkolnych   uczniom z terenu gminy Borne 
Sulinowo  na rok szkolny 2012/2013. 
Do dnia 17 września pracownik PW. weryfikował wnioski składane przez wnioskodawców  
o przyznanie pomocy edukacyjnej w formie stypendium szkolnego dzieciom zamieszkującym gminę  
Borne Sulinowo. 
 
Wyprawka szkolna 
Na podstawie danych otrzymanych od dyrektorów szkół sporządzono zestawienie osób, którzy otrzymają 
dofinansowanie w ramach programu „Wyprawka szkolna 2013”. W roku szkolnym 2012/2013 z 
dofinansowania do podręczników skorzysta 116 uczniów. Z realizacji  programu dla Kuratorium w 
Szczecinie sporządzono sprawozdanie. 
 
Stypendia motywacyjne 
Uczniom z terenu gminy Borne Sulinowo, na wniosek dyrektorów szkół, przekazano w drugim semestrze 
roku szkolnego 2011/2012  stypendia motywacyjne w wysokości  13 832,00 zł. Łączna  wartość 
stypendiów -  sportowych i naukowych – wyniosła 21 840, 00 zł. 
 
W pozostałym zakresie 

� Dokonano: zestawienia ilościowego 6latków zapisanych do klas I szkół podstawowych na 
wniosek KO, danych dotyczących ilości uczniów w poszczególnych szkołach  
i oddziałach do Starostwa Powiatowego w Szczecinku oraz dane o szkołach do Inspektoratu 
Sanitarnego w Szczecinku, 

� Przygotowano porozumienia w sprawie indywidualnego dowozu uczniów do szkół, 
� Dokonano uaktualnienia niezbędnej dokumentacji i wykazu dzieci niepełnosprawnych w celu 

zorganizowania dowozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Świątkach i do 
przedszkola integracyjnego w Szczecinku, 

� W wyniku analizy projektów arkuszy organizacyjnych na nowy rok szkolny, w porozumieniu  
z dyrektorami szkół wydano 3 decyzje o uzupełnianiu pensum nauczyciela na rok szkolny 
2012/2013. Trzech nauczycieli zostało zobowiązanych do uzupełniania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Jeleniu i w Publicznym 
Gimnazjum w Silnowie. 

� W dniu 28 sierpnia odbyło się spotkanie Burmistrza z dyrektorami szkół prowadzonych przez 
Gminę. Omówiono wszystkie kwestie związane z realizacją zadań oświatowych  
i wprowadzanymi zmianami wynikającymi z realizacji prawa oświatowego. 

� Opracowano odpowiedź na pytanie Posła na Sejm , p. Andrzeja Lewandowskiego z Koszalina- 
wyliczono koszty realizacji nauczania religii w poszczególnych typach szkół prowadzonych 
przez Gminę Borne Sulinowo za rok szkolny 2010/2011 i rok szk. 2011/2012, 

� W  związku ze złoŜonymi  wnioskami o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień 
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w miesiącu  lipcu  2012 r. dokonano analizy 
formalnej dokumentacji złoŜonej przez nauczycieli, powołano Zarządzeniem Burmistrza pięć 
komisji egzaminacyjnych, przygotowano umowy zlecenia i opracowano stosowną dokumentację. 

� W dniu 22 sierpnia odbyły się posiedzenia egzaminacyjne 5 Komisji Egzaminacyjnych , które  
z ramienia urzędu prowadził Sekretarz Gminy. We wszystkich przypadkach komisje wystawiły 
zdającym wysokie noty. Wszyscy zdający uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. 

� W dniu 29 sierpnia 2012 przedstawiciel urzędu uczestniczył w konferencji organizowanej przez 
Kuratora Oświaty w związku z omówieniem zadań oświatowych związanych z rozpoczynającym 
się nowym rokiem szkolnym. 
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GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWO 

1. Wydano 3 decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.  
2. Rozliczono za miesiące: maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2012r. fundusze remontowe za lokale 

komunalne, naleŜące do Wspólnot Mieszkaniowych. 
3. Przeprowadzono 3 przetargi na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne 

Sulinowo. 
4. Wysłano 5 zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ustalenia wzrostu 

wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału.  
5. Udzielono pisemnych odpowiedzi dla osób wnioskujących o nabycie nieruchomości gminnych. 
6. Wystosowano pismo do Spółki PKP S.A. w sprawie dotyczącej przyznania lokalu socjalnego. 
7. Wysłano 15 zawiadomień o aktualizacji opłat rocznych z tyt. uŜytkowania wieczystego gruntów. 
8. Zawarto 2 protokoły uzgodnień do zawarcia aktów notarialnych zbycia nieruchomości. 
9. Zawarto 8 umów dzierŜaw na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne Sulinowo. 
10. Rozpatrzono 2 wnioski na dzierŜawę. 
11. Rozpatrzono 8 ofert na dzierŜawę. 
12. Wydano 24 zawiadomienia o nadaniu numeracji porządkowej. 
13. Wywieszono 10 wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierŜawy. 
14. Wystosowano 3 pisma do Starostwa Powiatowego w sprawie nadania nazwy ulicy Lipowa w m-ci 

Dąbrowica. 
15. Odesłano 3 zawiadomienia do Starostwa Powiatowego w sprawie udzielenia informacji o stanie 

majątkowym osób.  
16. Zawarto z PUK Sp. z o.o. umowę uŜyczenia nieruchomości. 
17. Rozwiązano 3 umowy dzierŜawy.  
18. Wysłano 132 zawiadomienia do dzierŜawców i najemców dotyczące kontroli nieruchomości. 
19. Skontrolowano 44 dzierŜawców nieruchomości gminnych. 
20. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku 30 informacji, w sprawie realizacji  roszczeń z tyt. 

pozostawionego mienia poza granicami państwa polskiego poprzez nabycie prawa własności lub 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. 

21. Wydano dla rolników 40 zaświadczeń o wielkości posiadanego lub nieposiadania gospodarstwa 
rolnego oraz uŜytków rolnych. 

22. Poświadczono 6 oświadczeń w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym. 
23. Wysłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku 20 szt. wniosków o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew/krzewów  z działek będących własnością gminy.  
24. Przeprowadzono 40 lustracji w terenie odnośnie wycinki drzew/krzewów, w wyniku której 

sporządzono protokoły niezbędne do wydania decyzji. 
25. Podpisano 10 umów sprzedaŜy/przekazania drewna. 
26. Wydano 25 decyzji w sprawie usunięcia drzew. 
27. Wezwano 6 osób do uzupełnienia braków formalnych występujących we wnioskach  wydanie 

zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 
28. Wysłano o Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Złocieńcu 2 projekty decyzji na usunięcie 

drzew rosnących w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych. 
29. Wydano 2 decyzje naliczające karę za usunięcie drzew bez wymaganego prawem zezwolenia. 
30. Wysłano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie dwie decyzje naliczające karę 

za usunięcie drzew bez wymaganego prawem zezwolenia. 
31. Udzielono informacji Agencji Nieruchomości Rolnych Biuro Terenowe w Szczecinku na temat 

przeprowadzonej procedury zawarcia umów dzierŜaw. 
32. Przyjęto do rozpatrzenia 25 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów. 
33. Przyjęto do rozpatrzenia 75 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2012- sierpień. 
34. Wezwano 14 rolników do uzupełnienia braków we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego 

zawartego  
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2012- sierpień. 

35. Wydano 46 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2012- sierpień. 

36. Wywieszono5 wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 
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37. Wysłano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie odwołanie od opłaty rocznej 
wniesione przez uŜytkownika wieczystego. 

38. Wystosowano do Nadleśnictwa Czaplinek pismo w sprawie dokonania przez Gminę Borne Sulinowo 
darowizny nieruchomości gruntowych. 

 

PODATKI  I OPŁATY LOKALNE 

 
1. W miesiącu lipcu, sierpniu i wrześniu 2012 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Szczecinie informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie w danym 
okresie sprawozdawczym tj.  za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień 2012 r.  

2. W miesiącu wrześniu przesłano do podatników upomnienia dot. zaległości podatkowych tj. III raty 
podatku za 2012 r. oraz II raty zaległości w podatku od środków transportowych za 2012 r. 

   
 

FINANE I BUDŻET 

 
1. Zwrot części dotacji celowej w kwocie 35.174,94 zł (trzydzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt 

cztery złote 94/100), udzielonej Gminie Borne Sulinowo, na realizację wypłat stypendiów i zasiłków 
szkolnych w 2010 roku: 
� w dniu 23 kwietnia 2012 roku wpłynęła do Urzędu decyzja Ministra Finansów Nr 

FS5/4135/113/MQR/12/BMI9-4456 uchylająca w całości zaskarŜoną decyzję Wojewody 
Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2012 r. i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia 
przez organ pierwszej instancji. Według Ministerstwa Finansów zaskarŜona decyzja została 
niewątpliwie wydana z oczywistym naruszeniem art. 169 ust. 6 ustawy o finansach publicznych 
oraz art. 107 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego tj. wydana przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego decyzja powinna określać i kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od 
którego nalicza się odsetki, 

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

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

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

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

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

 
2. W sprawie zwrotu części dotacji celowej w kwocie 41.894,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy 

osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote), udzielonej Gminie Borne Sulinowo, na realizację wypłat 
stypendiów i zasiłków szkolnych w 2011 roku: 
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� w dniu 23 kwietnia 2012 roku wpłynęło do Urzędu wezwanie Kuratorium Oświaty w Szczecinie 
Nr KO.VIII.3122.147.2012.JK z dnia 19 kwietnia 2012 roku do zwrotu części dotacji celowej w 
kwocie 41.894,00 zł pobranej w nadmiernej wysokości (słownie: czterdzieści jeden tysięcy 
osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote) udzielonej z budŜetu państwa w dziale 854 – Edukacyjna 
opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 2030 – 
Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin  
z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2011 roku świadczeń pomocy materialnej dla uczniów  
o charakterze socjalnym na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2004r., Nr 
156, poz. 2572), 

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

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

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

� w dniu 1 sierpnia 2012 roku za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego złoŜyliśmy 
odwołanie do Ministerstwa Finansów od decyzji administracyjnej Wojewody 
Zachodniopomorskiego z dnia 20 lipca 2012 r., 

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

 
3. Na podstawie Zarządzenia Nr 36/2012 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 29 czerwca 2012 roku 

dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 9.100,00 zł na podstawie  pisma 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.101.2012.3.JN z dnia 
22 czerwca 2012 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc 
finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających 
świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 
r. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 27.083,72 zł między rozdziałami  
i paragrafami, w tym przeniesienie kwoty w łącznej wysokości 14.478,00 zł zaplanowanej  na 
stypendia motywacyjne z budŜetu organu do budŜetu szkół. 

 
4. W dniu 9 lipca 2012 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 2012 
roku. 

 
5. W dniu 9 lipca 2012 r. 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 II kwartał 2012 roku. Termin przesłania sprawozdania 10 lipiec 2012 r. 

 
6. W dniu 10 lipca 2012 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 

i Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Delegatury w Koszalinie Rb-50 – kwartalne 
sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji 
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rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał 
2012 roku. Termin przesłania sprawozdania 14 lipiec 2012 r. 

 
7. W dniu 23 lipca 2012 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 

Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania budŜetowe jednostki samorządu terytorialnego za II 
kwartał 2012 roku: 
� Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyŜce/deficycie, 
� Rb-27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŜetowych, 
� Rb-28S- miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŜetowych, 
� Rb-34S – półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym 

mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.  
Termin przesłania sprawozdań budŜetowych 23 lipiec 2012 r. 

 
8. W dniu 23 lipca 2012 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 

Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania jednostki sektora finansów publicznych w zakresie 
operacji finansowych za II kwartał 2012 roku: 
� Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŜnych oraz gwarancji  

i poręczeń, 
� Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych. 
Termin przesłania sprawozdań w zakresie operacji finansowych 23 lipca 2012 r. 

 
9. W dniu 23 lipca 2012 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 

i Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Delegatury w Koszalinie sprawozdanie Rb-ZN – 
kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz naleŜności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania 
przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec II kwartału 2012 r. 
Termin przesłania sprawozdania 23 lipiec 2012 r. 

 
10. W dniu 23 lipca 2012 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 

Zamiejscowy w Koszalinie zbiorczych sprawozdań w zakresie jednostek posiadających osobowość 
prawną oraz pozostałych jednostek, w stosunku do których organem załoŜycielskim lub 
nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego za II kwartał 2012 roku: 
� Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŜnych oraz gwarancji  

i poręczeń, 
� Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych. 
Termin przesłania sprawozdań 28 lipiec 2012 r. 

 
11. Na podstawie Zarządzenia Nr 44/2012 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 lipca 2012 r. podano 

do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo oraz  
o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleŜności budŜetowych za II kwartał 2012 roku: 

 

Informacja kwartalna z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za II kwartał 2012 roku 

Lp. Treść Plan (po zmianach) Wykonanie 
1 DOCHODY 32 197 124,30 16 908 016,58 
1.1 DOCHODY BIEśĄCE 29 405 072,01 15 917 459,38 
1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE 2 792 052,29 990 557,20 
2 WYDATKI 32 046 962,74 17 267 386,85 
2.1 WYDATKI BIEśĄCE 28 265 825,12 15 685 707,12 
2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE 3 781 137,62 1 581 679,73 
3. DEFICYT/NADWYśKA (1-2) 150 161,56 - 359 370,27 
4 PRZYCHODY 2 096 401,00 1 273 201,00 
5. ROZCHODY 2 246 562,56 664 392,97 
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Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleŜności budŜetowych  
za II kwartał 2012 roku 

Gmina Borne Sulinowo dokonała umorzenia naleŜności z tytułu odsetek za zwłokę w uiszczeniu 
czynszów mieszkaniowych w łącznej kwocie 490,89 zł. 

 
12. Na podstawie Zarządzenia Nr 46/2012 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 10 sierpnia 2012 roku 

dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 55.285,00 zł na podstawie  pisma 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.129.2012.3.PW  
z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej 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 26.307,95 zł 
między rozdziałami i paragrafami, w tym na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie 
Nr PG 3010-1/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku – 5.080,00 zł. 
 

13. W dniu 28 sierpnia 2012 roku przesłano do radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych  
i rad osiedli, kierowników i dyrektorów jednostek budŜetowych, instytucji kultury, kierowników 
Referatów w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie oraz samodzielnych stanowisk pracy pismo 
Nr FB.3020.245.2012.KL w sprawie przyjmowania w terminie do dnia 15 października 2012 roku 
wniosków dotyczących projektów budŜetu na 2013 rok. 

  
14. W dniu 30 sierpnia 2012 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 

Zamiejscowy w Koszalinie oraz Radzie Miejskiej w Bornem Sulinowie Zarządzenie Nr 48/2012  
z dnia 29 sierpnia 2012 r. 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 
2012 r. wraz z załącznikami. W dniu 12 września 2012 roku wpłynęła do Urzędu uchwała Nr 
XCI/312/Z/12 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 
września 2012 r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o przebiegu wykonania budŜetu Gminy 
Borne Sulinowo za pierwsze półrocze 2012 roku.  

 
15. Na podstawie Zarządzenia Nr 49/2012 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 sierpnia 2012 roku 

dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 28.285,00 zł na podstawie: 
� pisma ZUW w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.136.3.2012.JN z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie 

zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 9.085,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie  
i konserwację obiektów cmentarnictwa i grobownictwa wojennego, tj. na wykonanie prac 
remontowych na cmentarzu Ŝołnierskim (przy Oflagu IID) w Bornem Sulinowie-Kłominie, 

� pisma ZUW w Szczecinie Nr FB-1.3111.2.137.2012.3.MW z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie 
zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 19.200,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową 
realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających 
świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 
czerwca 2012 roku. 

  Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 63.606,52 zł między rozdziałami  
i paragrafami. 

 
16. W dniu 10 września 2012 roku Burmistrz Bornego Sulinowa wydał Zarządzenie Nr 50/2012  

w sprawie poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo kredytu bankowego w rachunku bieŜącym dla 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie do wysokości 600 000,00 zł 
zaciągniętego na poprawę płynności finansowej spółki w zakresie regulowania zobowiązań wobec 
dostawców paliwa. Poręczenie jest waŜne do dnia 30.09.2013r. W uchwale budŜetowej ustalono 
maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budŜetowym 2012 do kwoty 1 287 
600 zł. Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zarząd j.s.t. jest umocowany do 
autonomicznego decydowania o udzieleniu poręczenia i gwarancji, ich kwotach (w ramach ogólnej 
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kwoty ustalonej w budŜecie) oraz podmiotów, którym zostaną udzielone. Określa on podmiot, 
kwotę, termin obowiązywania i przedmiot poręczenia w konkretnym przypadku. Na podstawie § 12 
pkt 4 uchwały Nr XVI/209/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 grudnia 2011 r.  
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2012 udzielono w dniu 30 grudnia 
2011 roku na podstawie Zarządzenia Nr 102/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa poręczenia dla 
Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie kredytu unijnego SGB dla samorządowej 
instytucji kultury gminy na realizację przedsięwzięcia z udziałem środków pochodzących z funduszy 
pomocowych pn. „Remont połączony z modernizacją świetlic wiejskich w miejscowościach 
Liszkowo, Nobliny i Rakowo”. Wartość poręczenia 432.600,00 zł. Poręczenie to zostało przedłuŜone 
do dnia 30.09.2012r. na podstawie Zarządzenia Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 26 marca 2012 
r. Zgodnie z przedłoŜonym w dniu 2 sierpnia 2012 roku zaświadczeniem wydanym przez Pomorski 
Bank Spółdzielczy Oddział w Bornem Sulinowie Nr L.dz. BO/387/2012 z dnia 25.07.2012r. 
Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie w dniu 19.07.2012r. dokonało całkowitej spłaty 
„Kredytu Unijnego SGB” w kwocie 432.600,00 zł. Ponadto w dniu 10 stycznia 2012 roku na 
podstawie Zarządzenia Nr 5/2012 Burmistrza Bornego Sulinowa udzielono poręczenia dla 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie kredytu bankowego do 
wysokości 254.800,00 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych 00/100) 
zaciągniętego na realizację operacji pod nazwą „Zwi ększenie efektywności systemu zbiórki 
odpadów komunalnych w Gminie Borne Sulinowo poprzez zakup pojazdu do transportu na krótkich 
odległościach” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
objętego PROW na lata 2007-2013. Poręczenie było waŜne do 31.07.2012r. Zgodnie   
z przedłoŜonym w dniu 3 sierpnia 2012 roku zaświadczeniem wydanym przez Pomorski Bank 
Spółdzielczy Oddział w Bornem Sulinowie Nr L.dz. BO/395/2012 z dnia 02.08.2012r. 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie w dniu 31.07.2012r. dokonało 
całkowitej spłaty „Kredytu Unijnego SGB”. Z uwagi na powyŜsze na dzień 10 września 2012 r. limit 
poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budŜetowym 2012 stanowił kwotę 1 287 600 zł. W dniu 7 
września 2012 roku wpłynął do Burmistrza Bornego Sulinowa wniosek Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie o udzielenie poręczenia wg prawa wekslowego przez 
Gminę Borne Sulinowo celem zaciągnięcia przez Spółkę kredytu w rachunku bieŜącym na okres 1-
go roku w kwocie 600 000,00 zł. Kredyt w tej wysokości poprawi płynność finansową Spółki w 
zakresie regulowania zobowiązań wobec dostawców paliwa. Jednym z wymogów pozytywnego 
załatwienia wniosku jest złoŜenie poręczenie wekslowego przez Gminę Borne Sulinowo. Stąd teŜ 
uznano za celowe udzielenie poręczenia dla Spółki do 30.09.2013r.  

 
17.  W dniu 13 września 2012 roku wystosowano do przedszkoli niepublicznych działających na terenie 

Gminy Borne Sulinowo pismo Nr FB.3020.245.2012.LŁ w sprawie terminu złoŜenia wniosku o 
dotację na 2013 rok. Termin złoŜenia wniosków mija 30 września 2012 roku.  

 
 

SPRAWY OBYWATELSKIE 

1. Działalność  Komisji ds. PRPA. 
 

� W okresie międzysesyjnym odbyło się 6 posiedzeń Komisji, na które wezwano  
8 osób w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego. Stawiło się 13 osób,  
z których 4 osoby podjęły decyzję o dobrowolnym zgłoszeniu się na terapię w systemie 
stacjonarnym lecznictwa odwykowego, 3 osobom uzaleŜnionym zakupiono bilet miesięczny                              
z przeznaczeniem na dojazd na zajęcia terapeutyczne w systemie dziennym, 8 osób skierowano 
na badania okresowe i terapię podtrzymującą. Ustalono terminy przyjęcia na oddział 
psychiatryczny w celu przeprowadzenia detoksykacji 4 osób. 

� Wszczęto 9 postępowań  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 – 
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psychologa i psychiatry 7 teczek akt spraw celu przebadania i wydania opinii w przedmiocie 
uzaleŜnienia osób od alkoholu.  

� Współpracowano ze słuŜbami i instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem 
alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie.  

� W dniu 16 sierpnia 2012r. w Świetlicy Wiejskiej w Łubowie odbył się  program profilaktyczny 
prowadzony przez  Jarosława Wajka  byłego wokalistę „Oddziału Zamkniętego”. W programie 
wzięli  udział uczestnicy Biwaku Trzeźwościowego oraz mieszkańcy z terenu naszej gminy. 
Program miał na celu przedstawienie zagroŜeń wynikających z uŜywania alkoholu i narkotyków, 
ale równieŜ podkreślenie problemu braku miłości i zrozumienia wśród najbliŜszych. W bardzo 
osobistej historii artysty nie zabrakło wspomnień o prawdziwych ikonach polskiej sceny 
muzycznej. Jedną z nich był Ryszard Riedel, wokalista kultowego zespołu DŜem, który mimo 
kilkakrotnych odwyków, przegrał walkę z narkotykami. Była to opowieść z gorzkim morałem, 
której przesłanie podkreślały piosenki z repertuaru „Oddziału zamkniętego” oraz „DŜemu”. 
Artysta swój koncert zakończył o godz. 20.30, później odwiedził uczestników biwaku na polu 
namiotowym. Wspólne rozmowy dotyczące problemu uzaleŜnień zakończyły się o godz. 0.30.  

 

2 . Zatrudnienie skazanych. 

� Gmina Borne Sulinowo na podstawie porozumienia z Sądem Rejonowym w Szczecinku  prowadzi 
nieodpłatnie dozorowane prace na cele społeczne,  do których kierowane są osoby posiadające wyrok 
– zamianę kary pozbawienia wolności na odpracowanie godzin na cele społeczne. Tą formą 
resocjalizacji objęto w  67 zgłoszonych.  Osoby te kierowane są głównie do prac porządkowych  
w miejscu ich zamieszkania. 

3. USC 

Lp. Dane statystyczne o liczbie zadań zrealizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego  
Liczba sporządzonych aktów urodzeń: 
 

1. 

a)  ogółem  6 

 b) w tryb. art. 35  - 
 c) w tryb. art. 70  - 
 d) w tryb. art. 73  6 
2. Liczba sporządzonych aktów małŜeństw 
 a) ogółem 32 
 b) w tryb. art. 35  - 
 c) w tryb. art. 70  - 
 d) w tryb. art. 73  3 
3. Liczba sporządzonych aktów zgonu 
 a) ogółem 10 
 b) w tryb. art. 35  - 
 c) w tryb. art. 70  - 
 d) w tryb. art. 73  1 
4. Liczba wydanych decyzji administracyjnych   
 na podstawie art. 28 8 
 na podstawie art. 34 - 
 na podstawie art. 35 - 
 na podstawie art. 36 7 
 na podstawie art. 70 - 
 na podstawie art. 73 10 
 o zmianie imienia i nazwiska 3 
 innych ( ze wskazaniem przedmiotu sprawy )  - 
5. Liczba wydanych odpisów i zaświadczeń   
 Liczba odpisów skróconych ( z wyłączeniem odpisów wydanych na drukach 

wielojęzycznych)  
64 

 Liczba odpisów zupełnych  7 
6. Liczba wydanych odpisów skróconych na drukach wielojęzycznych  

 
 

6 

7. Liczba przyjętych oświadczeń o wstąpieniu  
w związek małŜeński 

 

 w lokalu usc 22 
 poza lokalem usc 4 
8. Liczba innych czynności kierownika usc  
 - liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających 

zawarcie małŜeństwa                   ( art. 4 kro )  
11 

 - liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających, Ŝe obywatel polski lub 4 
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zamieszkały na terytorium RP cudzoziemiec mniemający obywatelstwa Ŝadnego 
państwa, zgodnie z prawem polskim, moŜe zawrzeć małŜeństwo za granicą ( art. 
71 )  

 - liczba wydanych zezwoleń na zawarcie małŜeństwa przed upływem 
określonego w art. 4 kro 

3 

9. Liczba wyroków rozwodowych przesłanych przez Sądy Okręgowe  8 
10.  Liczba sporządzonych przypisków do aktów stanu cywilnego  78 
11. Liczba przypisków przesłanych z innych USC 12 

 

3. Dowody osobiste 

�  złoŜono  720 wniosków o wydanie dowodu osobistego,   
� wydano   650 dowodów osobistych. 

 
4. Działalność gospodarcza 

W roku 2012 zgodnie z raportem CEIDG (Centralna Ewidencja i  Informacja o Działalności   
Gospodarczej): 
~ wykreślono   48 wpisów, 
~ zarejestrowano   56 nowych wpisów, 
~ pośredniczono w przekazywaniu do systemu teleinformatycznego  CEIDG  złoŜonych wniosków 

przez przedsiębiorców  w ilości 208 szt. 
Na dzień dzisiejszy w CEiDG figuruje  415  przedsiębiorców zarejestrowanych na terenie naszej 
gminy. Wiek przedsiębiorców od 20 do 78 lat. 
 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA 

1. Przygotowano i wydano: 
� Pięćdziesiąt siedem  zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
� Piętnaście wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
� Osiem decyzji w sprawie podziałów nieruchomości. 
� Sześć postanowień podziałowych. 
� Cztery decyzje rozgraniczeniowe. 

2. Trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. 
3. Udzielono Informacji Powiatowemu Inspektorowi Budowlanemu w Szczecinku informacji na temat 

nieruchomości połoŜonych w miejscowości Krągi, Grabno i Łubowo. 
4. Udzielono informacji w sprawie zgodności inwestycji z zapisami mpzpz w obrębie Krągi. 
5. Udzielono informacji dla nieruchomości połoŜonej w obrębie Ciemino na temat zapisów 

szczegółowych planu, które dotyczą podziału nieruchomości.  
6. Udzielono informacji w sprawie projektu mpzpz dla obrębu Grabno. 
7. Dokonano analizy zasadności opracowania projektu mpzpz dla obrębu Jeleń. 
8. Udzielono wyjaśnień na temat zapisów w mpzpz dla obrębu Dąbrwoica. 
9. Udzielono odpowiedzi w sprawie moŜliwości zabudowy gruntów połoŜonych w obrębie Kiełpino. 
10. Udzielono informacji ANR w Szczecinku na temat zmiany mpzp w obrębie Silnowo. 
11. Przygotowano przedmiot zamówienia w sprawie opracowania projektu mpzp dla obrębu Grabno. 
12. Przygotowano przedmiot zamówienia w sprawie opracowania projektu mpzpz dla obrębu Piława, 

Silnowo, Juchowo, Jelonek. 
13. Wydano trzy opinie na temat zgodności inwestycji z planem miejscowym. 

 
14. Informacja o prowadzonych  pracach w zakresie planowania przestrzennego: 
 

� 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. 

 
Wykonawca planu przygotowuje projekt planu do akceptacji Burmistrza. 
 

� Projekt zmiany studium uwarunkowań dla obrębu Komorze i projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla działek nr ewid. 2/1, 5/7, 
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33/5, 33/6, 61/4, 66, 70, 84/2, 89/4 połoŜonych w miejscowości Komorze oraz zmiana studium 
dla obrębu Komorze. 

 
W dniu 2 kwietnia 2012r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku nałoŜył na Gminę 
obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań do obrębu Komorze. 
 
W dniu 16 kwietnia 2012r. Regionalny Dyrektor Ochrony Sadowiska w Szczecinie nałoŜył na Gminę 
obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań do obrębu Komorze. 
 
Wnioski, które wpłynęły do dnia 16 kwietnia 2012r, wraz z pismami w sprawie zakresu prognozy 
oddziaływania na środowisko zostały przekazane Wykonawcy planu. 
 
15. 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 4 lipca 2012r. zakończono 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 części 
wspólnej budynku połoŜonej w Bornem Sulinowie stanowiącej działkę ewid. nr 37/40 o pow. 
0.3462 ha w obr. 06 Borne. 

�  W dniu 17 lipca 2012r. zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji administracyjnej  
w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. „renty 
planistycznej”) dla nieruchomości  nr 55/117 i 55/118 połoŜonych w obrębie 07 Borne.  
 

INWESTYCJE 

1. Wykonano I etap robót związany z budową drogi dojazdowej do działek przy ul. Zielonej w Bornem 
Sulinowie. Zadanie obejmowało przestawienie lampy oświetleniowej, rozbiórkę ogrodzenia, 
usunięcie korzeni drzew, nawiezienie ziemi, wyrównanie drogi. 

2. Zakończono i rozliczono prace remontowe w zakresie remontów cząstkowych dróg asfaltowych 
polegające na uzupełnianiu ubytków emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi.  

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

4. Zakończono I etap budowy oświetlenia drogowego przy ul. Sportowej, Turystycznej i NadbrzeŜnej  
w Bornem Sulinowie.  

5. Zakupiono materiały na budowę wiaty na terenie rekreacyjnym w miejscowości Śmiadowo. 
Zamontowano tablicę do gry w kosza. 

6. Zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinku dokonano rozbiórki 
budynków gospodarczych w miejscowości Czochryń. 

7. W ramach zarządzania drogami gminnymi: 
� Wydano 9 decyzji i naliczono opłaty na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót  

i umieszczenia urządzeń technicznych oraz obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami, na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo, 

� Wydano 4 decyzje uzgadniające lokalizację infrastruktury technicznej na terenie miasta i gminy 
Borne Sulinowo, 
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� Wydano 3 decyzje na lokalizację zjazdu na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo, 
� Wydano 9 umów na udostępnienie nieruchomości w celu prowadzenia robót i umieszczenia 

urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy Borne Sulinowo, 
� Wydano 6 umów na lokalizację infrastruktury technicznej i udostępnienie nieruchomość na cele 

budowlane w na terenie gminy Borne Sulinowo, 
� Wydano 2 wezwania w związku z nielegalnym zajęciem pasa drogowego drogi powiatowej  

Al. Niepodległości. 
8. Warunki przył ączeniowe do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej: 

� Wydano warunki techniczne dot. podłączenia się do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej  
w  ulicach: M. Reja, Wojska Polskiego, Lipowa. 

9. Przygotowano i rozstrzygnięto postępowanie na realizację zadań: 
� Wykonanie utwardzenia drogi gminnej dz. nr 22/38 obręb Dąbrowica prowadzącej do plaŜy, 

płytami JUMBO. 
� SprzedaŜ wraz z dostawą osprzętu elektrycznego w celu budowy oświetlenia drogowego na 

osiedlu „Sportowym” w Bornem Sulinowie. 
� Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Bornego 

Sulinowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej”, 
zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 1, dz. nr 3/36 obręb 06 Borne Sulinowo, 

� Przeprowadzenia przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego, budynku Miejskiej 
Biblioteki Publicznej,  połoŜonego na dz. nr 3/36 obręb 06 Borne Sulinowo, 

� Wykonanie dokumentacji  projektowej pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, 
nr geod. 118 i 119/1 obręb Przyjezierze, gm. Borne Sulinowo, 

� Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika z kostki betonowej typu 
„Polbruk” przy ul. Jeziornej w Borne Sulinowo, dz. nr 27 obr. 07 Borne.  

 
10. Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową 

� Trwają prace budowlano – remontowe w klatce B budynku przy ul. Słowackiego 9 w m. Bornem 
Sulinowie.  

� Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku z lokalem komunalnym w miejscowości 
Juchowo 39. 

� Wykonano remont drogi w m. Strzeszyn w zakresie przełoŜenia około 40m2 nawierzchni jezdni  
z bruku kamiennego w rejonie przepustu oraz przycięto konary drzew przydroŜnych. 

� Oczyszczono z zakrzaczeń i przygotowano teren pod budowę placu zabaw w m. Rakowo. 
� Przygotowano teren boiska przy Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie w zakresie niwelacji  

i posiania trawy. 
� Uporządkowano teren plaŜy „Zielonej” w Bornem Sulinowie w zakresie: oczyszczono dno przy 

pomostach, nawieziono piasku, ustawiono nowe ławki. 
� Przebudowano studnię kanalizacji deszczowej na skrzyŜowaniu ulicy Orła Białego  

i ul. Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie. 
� Oczyszczono drogę - zejście do jeziora przy ulicy jeziornej oraz odwodnienie tej drogi. 
� Wykonano remont cząstkowy ulicy Sportowej w Bornem Sulinowie poprzez uzupełnienie 

nawierzchni kruszywem drogowym. 
� Wykonano remont cząstkowy dróg na osiedlu w Krągach. 
� Zabezpieczono budynki magazynów zboŜowych przy ulicy Towarowej w Bornem Sulinowie 

przed dostępem osób trzecich. Zakres robót polegał na zasypaniu otworów okiennych do piwnic, 
zamurowaniu otworów drzwiowych i okiennych na parterze oraz zawieszeniu tablic 
ostrzegawczych. 

� Przestawiono wiatę przystankową w miejscowości Kłosówko po uprzednim uzgodnieniu  
z Powiatowym Zarządem Dróg. Wykonano równieŜ utwardzenie pod wiatą jak równieŜ 
wybudowano zatokę autobusową. 

� W związku z budową chodnika w miejscowości Krągi przebudowano ogrodzenie placu zabaw 
przy świetlicy wiejskiej. 

� Wykonano roboty budowlane w Gimnazjum Silnowo polegające na naprawie i wyrównaniu i 
pomalowaniu ścian korytarzy. 

� Wykonano doraźne naprawy uszczelnienia dachów: budynku ZOZu w Silnowie, budynku 
Gimnazjum w Silnowie, budynków z mieszkaniami komunalnymi w Silnowie i Jeleniu. 
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OCHRONA  ŚRODOWISKA 

1. Wydano trzy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, dla których stwierdzono brak potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć. 

2. Wydano dwie decyzje umarzające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

3. Wydano dziewięć postanowień odmawiających wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 

4. Podpisano umowę z Firmą Puls-art - Edukacja Leśna z siedzibą w Połczynie-Zdroju na wykonanie  
i montaŜ 75 szt. krzyŜy na cmentarzu Ŝołnierskim Gross Born Oflag IID w Kłominie. Koszt 
inwestycji 36.285,00zł brutto.  

5. Gmina wspólnie ze szkołami i przedszkolem w Łubowie zaplanowała zorganizowanie akcji pn. 
Sprzątanie świata - Polska, która co roku odbywa się w miesiącu wrześniu. Hasło tegorocznej akcji 
brzmi: „Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę”. Urząd wyposaŜy uczestników akcji w worki na 
śmieci, rękawice oraz zapewni transport zebranych odpadów. 

6. Podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Szczecinie na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Borne 
Sulinowo- etap II”. 

7. Udzielono trzech odpowiedzi w sprawie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Silnowo  
i Okole. 

8. Udzielono PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku zgody na rozbiórkę studzienek rewizyjnych  
i odstojnika będących elementami instalacji wód popłucznych z wyłączonych z eksploatacji stacji 
uzdatniania wody na nieruchomościach w miejscowościach Śmiadowoi Rakowo.  

9. Udzielono dwóch zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

10. Wydano sześć decyzji przejmujących przez gminę obowiązek zorganizowania opróŜnianie 
zbiorników bezodpływowych w stosunku do mieszkańców wsi Łubowo. 

11. Wystosowano pięć pism informujących mieszkańców m. Strzeszyn i Dąbie o konieczności 
podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

ZAMÓWIENIA  PUBLICZNE 

1. Przedstawiciele NFOŚiGW w Warszawie przeprowadzili w dniach 4-9.09.2012r. kontrolę obiektów 
poddanych termomodernizacji. Dokonano wizji lokalnej w budynkach Zespołu Szkół w Łubowie 
oraz w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie. Dokonano równieŜ 
sprawdzenia dokumentacji dotyczącej realizacji ww. zadań. 

2. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę na realizację zadania: Dowozy 
dzieci i młodzieŜy do szkół w roku szkolnym 2012-2013. 

3. Zakończono realizację zdania: Budowa pomostów w Zatoce Cichej na jeziorze Pile w ramach 
projektu Zwiększenie atrakcyjności jeziora Pile poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno – 
wypoczynkowej i edukacyjnej. 

4. Przeprowadzono procedurę postępowania przetargowego i wyłoniono wykonawcę zadania  Obsługa 
geodezyjna Gminy Borne Sulinowo. 

5. Przygotowano procedurę i trwają prace nad udzieleniem zamówienia na Opracowanie planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Jelonek, Juchowo, Piława i Silnowo. 

6. ZłoŜono do WUP w Szczecinie końcowy wniosek o płatność dotyczący zadania Indywidualizacja 
procesu nauczania i wychowania w klasach I – III szkół podstawowych w Gminie Borne Sulinowo. 

7. Zorganizowano spotkania w dniach 01.08.2012r. oraz 10.09.2012r.z przedstawicielami wspólnot 
mieszkaniowych oraz z zarządcami budynków dotyczące funkcjonowania nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

8. Przygotowano i wszczęto postępowanie na udzielenia zamówienia na realizację zadania: Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo – etap II  

9. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na realizację zdania : Budowa  
i wyposaŜenie targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie. 



20 

 

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

 

REFERAT ORGANIZACYJNY  

1. Sporządzono w formie elektronicznej i wysłano do Głównego Urzędu Statystycznego  sprawozdanie  
Z-05 – badanie popytu na pracę  oraz  Z- 03 o pracujących, wynagrodzeniach  i czasie pracy za II 
kwartał 2012r. 

2. W dniu 5 lipca 2012r. Archiwum Państwowe w Koszalinie przeprowadziło kontrolę archiwum 
zakładowego Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie  oraz kontrolę materiałów archiwalnych 
przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bornem Sulinowie. W trakcie kontroli  
przechowywanych materiałów archiwalnych w USC stwierdzono, Ŝe jednostka posiada pełen 
komplet normatywów kancelaryjno-archiwalnych. Dokumentacja jest klasyfikowana i kwalifikowana 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zbiór dokumentacji posiada  środki ewidencyjne. Księgi 
urodzeń, małŜeństw i zgonów oraz skorowidze do ksiąg  posiadają oprawę introligatorską. Zaleceń 
pokontrolnych nie wydano. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono: w archiwum 
zakładowym urzędu dokumentacja przechowywana jest w podziale na  materiały  archiwalne własne 
oraz dokumentację niearchiwalną własną, odziedziczoną  i zdeponowaną. Akta ułoŜone są   
w kolejności ich przejmowania z poszczególnych komórek organizacyjnych do archiwum 
zakładowego. Stan uporządkowania zboru dokumentacji nie budzi zastrzeŜeń. Kwalifikacja  
i klasyfikacja akt jest zgodna z obowiązującym w jednostce rzeczowym wykazem akt. Opisy teczek  
i znakowanie sygnaturami archiwalnymi są prawidłowe. Materiały archiwalne Rady i Komisji są 
sukcesywnie oprawiane w formie ksiąŜkowej. Dokumentacja posiada środki ewidencyjne. Ewidencję 
archiwum zakładowego stanowią spisy zdawczo-odbiorcze, spisy materiałów archiwalnych 
przekazanych do archiwum państwowego, wykaz spisów zdawczo-odbiorczych, które sporządzone są 
oddzielnie dla  materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej. Udostępnione akta zwracane 
są terminowo i w dobrym stanie fizycznym. Lokal jest prawidłowo zabezpieczony przed włamaniem, 
poŜarem i innymi szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Warunki pracy w archiwum zakładowym 
są bardzo dobre poniewaŜ lokal jest suchy, czysty i panuje w nim wzorowy porządek. Zaleceń 
pokontrolnych nie wydano.  

3. Wydano 3 decyzje o przyznaniu środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów 
kształcenia młodocianych pracowników  w okresie od 01.06.2012r do 31.08.2012r. Kwota 
dofinansowania wyniosła 16 542,88 zł. 

4. Od miesiąca czerwca br. podpisano z PUP w Szczecinku 6 umów na organizację robót publicznych, 
w ramach których zatrudniono 23 osoby. Ponadto przyjęto do wykonywania prac społecznie 
uŜytecznych po 25 osób miesięcznie z terenu Gminy Borne Sulinowo. Osoby te zostały skierowane 
do wykonywania prac porządkowych na terenie Sołectw oraz do CKIR w Bornem Sulinowie. 

5. Sporządzono sprawozdanie z realizacji celów i zadań Narodowego Programu Zdrowia za rok 2011  
i przesłano do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. 

6. Od miesiąca maja  do końca sierpnia br. realizowano projekt „Edukacja komputerowa  
dla bezrobotnych poszukujących pracy w Gminie Borne Sulinowo” w ramach umowy  
nr UDA-POKL.06.03.00-32-031/11-00 zawartej z WUP w Szczecinie.  W ramach projektu 36 osób  
z terenu Gminy Borne Sulinowo uczestniczyło w bezpłatnym szkoleniu komputerowym. W ramach 
szkolenia uczestnicy nabyli umiejętności  w zakresie pakietów biurowych (MS OFFICE oraz OPEN 
OFFICE), korzystania z Internetu, poczty elektronicznej oraz poszukiwania pracy przez Internet. Na 
zakończenie uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia i certyfikaty o ukończeniu kursu. Projekt 
był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego Priorytet VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH Działanie 6.3 
INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AKTYWNOŚCI 
ZAWODOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH. 

7. W miesiącach od czerwca do sierpnia br. prawnik udzielający porad prawnych dla mieszkańców 
gminy Borne Sulinowo udzielił pomocy prawnej: przyjął ogółem 39 osób i udzielił 56 porad. 

8. W miesiącu lipcu br. z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli przyznano jedną zapomogę  
w wysokości 2000,00 zł dla nauczyciela-emeryta. 
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9. Dokonano zmiany operatora telekomunikacyjnego, podpisano umowę o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych oraz na dzierŜawę centrali telefonicznej z firmą TELESTRADA S.A.  

10. Trwają prace wdroŜeniowe nad systemem GOMiG - Gospodarka Odpadami Na Terenie Miasta  
i Gminy. 

11. Dokonano zmiany umowy z firmą GAWEX MEDIA Sp. z o.o. na usługi teleinformatyczne (dostęp 
do Internetu w ramach HOTSPOT w Centrum Informacji Turystycznej) 

12. Przyjęto opłatę skarbową na kwotę około 5.489,00 zł. 
13. Zarejestrowano 4715 pism wpływających do Urzędu. 
14. Wysłano 3989 przesyłek poleconych, 653 listy zwykłe oraz około 90 sztuk plakatów. 
15. W ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi na tablicach Urzędu 

wywieszono 55 obwieszczeń oraz plakaty okolicznościowe. 


