
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  27 marca 2019 r. 

 

SPOTKANIA 

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła w następujących 

spotkaniach: 

 25 marca 2019r. – udział w posiedzeniu  Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych  Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie, 

 26 marca 2019r. -   udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Międzygminnego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, 

 27 marca 2019r. – spotkanie organizacyjne z Dyrektorami szkół Gminy Bornego Sulinowa, 

 28 marca 2019r. – udział w posiedzeniu V Sesji Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego w Szczecinku (ZB), 

 28 marca 2019r. – zebranie wiejskie Sołectwa Jeleń – wybór sołtysa i rady sołeckiej(ZB), 

 29 marca 2019r. – spotkanie dotyczące inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych z Prezesem 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Szczecinku (ZB), 

 29 marca 2019r. – spotkanie z Prezesem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.        

w Bornem Sulinowie w sprawie negocjacji dotyczącej utrzymania czystości w gminie (ZB), 

 01 marca 2019r. - udział w posiedzeniu Zarządu LGD POJEZIERZE RAZEM w Starostwie 

Powiatowym w Szczecinku (ZB), 

 02 kwietnia 2019r. - zebranie wiejskie Sołectwa Dąbie – wybór sołtysa i rady sołeckiej, 

 05 kwietnia 2019r. – udział w spotkaniu dot. organizacji i przebiegu egzaminów zewnętrznych         

w bieżącym roku szkolnym – Kuratorium Oświaty, Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu            

w Koszalinie,  

 08 kwietnia 2019r. - spotkanie dotyczące współpracy ze Stowarzyszeniem Zawsze Czujni 

„Semper Vigilant” Murowana Goślina, 

 08 kwietnia 2019r. – spotkanie z P. Poseł Małgorzatą Golińską – posłanką PIS ze Szczecinka, 

 10 kwietnia 2019r. – spotkanie z Panem Romanem Tranbowiczem - Prezesem Fundacji  „Bez 

retuszu” w sprawie projektów fundacji – Auto Drift Show 3 maja 2019r.  oraz projektu  pt. 

„Festiwal Trzech Kultur w Bornem Sulinowie”, 

 11 kwietnia 2019r. - omówienie spraw organizacyjnych z Dyrektorem Firmy ATF Polska, 

zajmującą się gospodarką odpadami w Mirosławcu, 



2 
 

 12 kwietnia 2019r. – udział w Gali Konkursu „Mocarz Gospodarczy Powiatu 

Szczecineckiego 2018” -   

 15 kwietnia 2019r. – udział w spotkaniu z Radnymi Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  

oraz Prezesem Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Sp. z o.o          

w Wardyniu Górnym, 

 15 kwietnia 2019r. - zebranie wiejskie Sołectwa Łubowo – wybór sołtysa i rady sołeckiej, 

 16 kwietnia 2019r. - udział w spotkaniu z Radnymi Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  

oraz przedstawicieli Firmy ATF Polska z Mirosławca, 

 16 kwietnia 2019r. - zebranie wiejskie Sołectwa Nobliny – wybór sołtysa i rady sołeckiej, 

 18 kwietnia 2019r. – udział w posiedzeniu Zespołu ds. terenów zdegradowanych                     

w Ministerstwie Środowiska w Warszawie, 

 

WYWIADY 

 

 27 marca 2019r.- program samorządowy telewizja Gawex, 

 04 kwietnia 2019r. – program samorządowy telewizja TVP3 Szczecin, 

 

W sprawach skarg i wniosków w okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa 

oraz  Zastępca  Burmistrza  przyjęli  52 interesantów. 
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SKARBNIK I REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU 
W OKRESIE OD 19.03.2019R. DO DNIA 15.04.2019R. 

1. W dniu 28 marca 2019 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego                  

w Szczecinie, Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej wniosek Gminy Borne Sulinowo na środki 

finansowe z Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 w ramach 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. USŁUGI OPIEKUŃCZE. 

Wnioskowana kwota: 12.771,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez MGOPS w Bornem 

Sulinowie.  

 

2. Na podstawie Zarządzenia Nr 38/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

dokonano zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok polegających na zwiększeniu 

dochodów i wydatków bieżących o kwotę 8.808,50 zł, w tym na podstawie: 

  - informacji nr 34/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 

25 marca 2019 r. w sprawie dotacji celowej na wydatki związane z przygotowaniem                     

i przekazaniem depozytów z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu 

terytorialnego, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z roku 2018 do archiwum 

państwowego - ustalona dotacja 950,00 zł, 

 - pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.41.4.2019.AK z dnia 29 marca 2019 r.  

w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 7.858,50 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,      

w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie  z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy       

o pomocy społecznej, rez. cel. b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.1.W.   

  Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 6.222,48 zł między 

rozdziałami i paragrafami.  

3. W dniu 8 kwietnia 2019 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego             

w Szczecinie i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Rb-27ZZ 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 I kwartału roku 2019.  

4. W dniu 8 kwietnia 2019 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego             

w Szczecinie, Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej wniosek o wyrażenie zgody na zmniejszenie 

udziału procentowego środków własnych Gminy Borne Sulinowo przeznaczonych na realizację 

programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2019 roku do kwoty nie mniejszej niż 33.750,00 zł, co 

stanowi 20,00 % przewidywanych kosztów realizacji Programu. Dotychczasowy udział 

procentowy Gminy Borne Sulinowo zgodnie z podpisaną    w dniu 18 lutego 2019 roku umową Nr 

124/ZPS6/2019 stanowił 30,43 % kosztów realizacji Programu. 

5. W dniu 9 kwietnia 2019 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego            

w          Szczecinie, Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie i Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie Rb-50 sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych                          

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

samorządu terytorialnego ustawami za I kwartał roku 2019.  
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6. W dniu 10 kwietnia 2019 r. przesłano do Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie Rb-ZN 

kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu 

wykonywania przez jst zadań zleconych wg stanu na koniec I kwartału roku 2019.  

7. W dniu 11 kwietnia 2019 r. podpisano umowę Nr 118/D/2019 z Wojewodą Zachodniopomorskim   

w sprawie udzielenia dotacji z rezerwy celowej poz. 26 „Środki na wyrównywanie szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do 

bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz realizację 

programu rządowego „Aktywna tablica” w wysokości 54.079,00 zł. z przeznaczeniem na 

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie         

z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 t.j. ze 

zm).  

8. W dniu 15 kwietnia 2019 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego                

w Szczecinie, Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego sprawozdanie                

z wykorzystania dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych za I kwartał 2019 

roku. Przyznana dotacja 1.721,46 zł, wykorzystana dotacja 1.289,79 zł. Kwota niewykorzystanej 

dotacji przekazana z I kw. na II kw. 2019 r.: 431,67 zł.  

9. W dniu 19 kwietnia 2019 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 roku, w tym: 

- Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,  

-Rb-27S sprawozdanie z wykonanie planu dochodów budżetowych jednostki samorządu 

terytorialnego,  

-Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,  

-Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu 

terytorialnego, 

-Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń           

i gwarancji, 

-Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 

223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 

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

wykonywania przez jst zadań zleconych wg stanu na koniec I kwartału roku 2019 

10. W sprawie wykonania uchwały Nr V/66/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 

lutego 2019 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 

wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 pt. „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Piława”: 

     - w dniu 1 marca 2019 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wniosek 

o wydanie opinii o możliwości spłaty w roku 2019 przedmiotowej pożyczki, 

     - w dniu 25 marca 2019 roku Gmina otrzymała pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej                

w Szczecinie Nr K.0021.118.DT.2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wydania pozytywnej 

opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Borne Sulinowo (uchwała Nr 

XCVIII.169.2019 SO RIO w Szczecinie z dnia 18.03.2019r.). 
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REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY 

 

1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów  

 

LGD POJEZIERZE RAZEM, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, W Bornem Sulinowie będzie bezpiecznie 

Zadanie realizuje w terminie od 28.02.2019r. do 30.09.2019r. OSP Miasta Bornego Sulinowa. 

Przygotowano i przekazano uczestnikom szkolenia formularze zgłoszeniowe.  

Dn. 25.03.2019r. podpisano umowę zlecenie z wykonawcą szkolenia KPP (kwalifikowana pierwsza 

pomoc). Szkolenie odbywa się w terminach: 5-7.04.2019r., 12-14.04.2019r. i 26-28.04.2019r.             

w Bornem Sulinowie. Uczestniczy w nim 50 osób z terenu gm. Borne Sulinowo, w tym strażacy OSP. 

Całkowity koszt zadania stanowi dofinansowanie w kwocie 46.640,76 zł. 

 

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli     

w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica” 

Dn. 19.03.2019r. przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie wniosek organu prowadzącego         

o udzielenie w 2019r. wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły 

podstawowej w Jeleniu. Całkowity koszt zadania wynosi 12.610,00 zł, wkład własny - 2.520,00 zł. 

 

Mały grant 

Dn. 19.03.2019r., w imieniu zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie,            

w Starostwie Powiatowym w Szczecinku złożono wniosek na realizację w trybie małego grantu 

zadania pn. „Majówka i Dzień Dziecka z wędką - imprezy wędkarskie dla dzieci ze szkół 

podstawowych”.Wartość zadania wyniosła 2.360,00 zł, wnioskowane dofinansowanie - 2.160,00 zł.  

Dn. 11.04.2019r., na wniosek Starostwa Powiatowego w Szczecinku, dokonano korekty kosztów 

zadania na: 1.200,00 zł (wartość całego zadania) i 1.000,00 zł (wnioskowane dofinansowanie).  

 

RPO WZ 2014-2020, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych, Budowa 

instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. 

Na wniosek IZ/IP, dn. 21.03.2019r. wprowadzono zmiany we wniosku o dofinansowanie                       

i opublikowano uaktualniony wniosek w systemie LSI, a dn. 22.03.2019r. przesłano do IZ/IP RPO 

WZ Oświadczenie o wprowadzeniu uzupełnień/poprawy dokumentacji aplikacyjnej. 

Na wniosek IZ/IP, dn. 22.03.2019r. opublikowano w systemie SL2014 poprawiony WoP II na kwotę 

refundacji 81.794,69 zł. 

 

RPO WZ 2014-2020, działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych                 

w interesie ogólnym, Wsparcie rozwoju usług społecznych poprzez utworzenie i zapewnienie 

bieżącego funkcjonowania mieszkania chronionego w Gminie Borne Sulinowo. 

Dn. 22.03.2019r. opublikowano w systemie LSI elektroniczną wersję wniosku i przesłano do 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie papierową wersję wniosku.  

W ramach zadania planowane jest utworzenie w lokalu mieszkalnym A1 przy Al. Niepodległości 46 

mieszkania chronionego dla 4 mężczyzn, w tym 2 z niepełnosprawnością, zagrożonych ubóstwem 

i/lub wykluczeniem społecznym. Koszt zadania oszacowano na 445.000,00 zł (koszt remontu                 

i adaptacji, zakup wyposażenia, bieżące funkcjonowanie). Wnioskowana kwota z RPO WZ stanowi 

422.750,00 zł (95%). Wkład własny gminy w wys. 22.250,00 zł (5%) zostanie w całości pokryty           

z opłat wniesionych przez uczestników projektu.   

 

Program wyrównywania różnic między regionami III, Likwidacja barier transportowych 

poprzez zakup mikrobusu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym 

Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie 

Opracowano i dn. 22.03.2019r. złożono w Starostwie Powiatowym w Szczecinku rozliczenie końcowe 

projektu - sprawozdanie merytoryczne i finansowe.  

Dn. 27.03.2019r. odebrano ze Starostwa Powiatowego w Szczecinku, Wydziału Komunikacji, 

Transportu i Dróg, stały dowód rejestracyjny pojazdu. 
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Dn. 01.04.2019r. otrzymano z Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydziału XIV 

Gospodarczego - Rejestru Zastawów, postanowienie o ustanowionym na pojeździe zastawie 

rejestrowym na rzecz Powiatu Szczecineckiego.  

Dn. 02.04.2019r. w Starostwie Powiatowym w Szczecinku, Wydziale Komunikacji, Transportu            

i Dróg, dokonano w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu wpisu o ustanowieniu na pojeździe 

zastawu rejestrowego na rzecz Powiatu Szczecineckiego. Kopie ww. dokumentów z wpisem               

o ustanowionym zastawie przedłożono w dn. 08.04.2019r. w Starostwie Powiatowym w Szczecinku 

do rozliczenia projektu.  

Sporządzono i dn. 05.04.2019r. przesłano do PZU S.A. podpisaną Cesję wierzytelności z polisy 

ubezpieczeń komunikacyjnych celem akceptacji przez ubezpieczyciela.  

Wartość zadania wyniosła 152.897,00 zł, kwota dofinansowania z PFRON - 80.000,00 zł. 

 

RPO WZ 2014-2020, Koncepcja tras rowerowych woj. zachodniopomorskiego 

Dn. 25.03.2019r. zorganizowano spotkanie Burmistrza z władzami i prawnikiem Nadleśnictwa Borne 

Sulinowo. Tematem spotkania było udostępnienie pod budowę Pojeziernej Trasy Rowerowej gruntów 

nadleśnictwa położonych na wydzielonej części byłego nasypu kolejowego. Ustalono procedurę 

przygotowania stosownej dokumentacji w tym zakresie.  

 

PROW 2014-2020, Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Przebudowa i wyposażenie 

budynku świetlicy wiejskiej w m. Piława 

Skompletowano i dn. 27.03.2019r. przesłano do Urzędu Marszałkowskiego WZ, Wydziału PROW, 

dokumentację z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie celem oceny. 

 

PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska 

miejskiego  

Dn. 28.03.2019r. wystąpiono do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie                            

z zapotrzebowaniem na zaliczkę w kwocie 40.944,09 zł. 

Trwają prace wykonawcze w terenie. 

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-

2020, Edycja 2019, Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” Moduł II, Klub Senior+  

w Bornem Sulinowie 

Dn. 28.03.2019r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 

Aktualną kalkulację kosztów – Moduł 2. 

Realizację zadania zaplanowano od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 

Całkowity koszt zadania oszacowano na 90.000,00 zł, wkład własny na 54.000,00 zł.  

 

Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Grupa I – zadanie 

przyszkolne 2019, Przebudowa boiska przyszkolnego Szkoły Podstawowej w Łubowie 

Dn. 29.03.2019r. złożono w systemie AMODIT elektroniczną wersję wniosku i przesłano do 

Ministerstwa Sportu i Turystyki, Departamentu Infrastruktury Sportowej papierową wersję wniosku 

wraz z załącznikami. 

Zadanie zakłada zmianę obecnej nawierzchni boiska na poliuretanową i budowę skoczni w dal. 

Całkowity koszt zadania oszacowano na kwotę 854.627,00 zł, wkład własny na 572.600,00 zł. 

 

RPO WZ 2014-2020, Rewitalizacja szansą na aktywną integrację 

Dn. 09.04.2019r. - udział w pracach nad fiszką projektu rewitalizacji obszaru ul. Wojska Polskiego       

i A. Mickiewicza w Bornem Sulinowie. Zadanie polegać będzie na zagospodarowaniu 

ogólnodostępnego placu i doposażeniu istniejącego placu zabaw. 

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Zachodniopomorski Orange Światłowód 

 

W związku z zapytaniami radnych i mieszkańców Radacza i Strzeszyna, dn. 09.04.2019r. 

wystosowano pismo do Orange Polska S.A. z prośbą o uzasadnienie pominięcia w projekcie 

miejscowości Radacz i Strzeszyn. 
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WFOŚiGW w Szczecinie, Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie 

 

W ramach przygotowań do wniosku o dofinansowanie, opracowano specyfikację techniczną do 

zapytania ofertowego na zakup radiowozu dla Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie. Dn. 

10.04.2019r. zapytania ofertowe o model pojazdu marki Dacia Duster wysłano do 3 dealerów. 

 

Fundusz Dróg Samorządowych, Przebudowa drogi gminnej w m. Silnowo nr 261 

 

Dn. 15.04.2019r. złożono w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie wniosek       

o dofinansowanie zadania kwotą 908.437,00 zł. Wartość całego zadania wyceniono kosztorysowo na 

1.594.074,14 zł.  

 

2. Promocja i turystyka 

 

a) media 

Opracowano i przekazano informacje do kwietniowej wkładki Głosu Koszalińskiego „Regiony”. 

 

b) strona internetowa  

Na bieżąco aktualizowano i modyfikowano stronę internetową Urzędu Miejskiego w Bornem 

Sulinowie www.bornesulinowo.pl oraz BIP.  

 

c) portal społecznościowy  
Z uwagi na zablokowanie poprzedniej strony przez Facebook z powodu identyfikacji danych i długiej 

weryfikacji tożsamości administratora, dn. 10.04.2019r. uruchomiono nowy fanpage Urzędu 

Miejskiego w Bornem Sulinowie. 

 

d) komunikator BLISKO 

Wysyłano mieszkańcom powiadomienia o ważniejszych wydarzeniach. 

 

e) materiały graficzne 

 

 Opracowanie i druk ogłoszeń nt. nowego, porannego połączenia komunikacyjnego bus 
– szynobus do Szczecina. 

 Opracowanie i druk dyplomów dla uczestników gminnego finału Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom". 

 Opracowanie i druk ogłoszeń dot. naboru do Klubu Sportowego PIONIER 95'. 

 Opracowanie i druk ogłoszeń o Pierwszomajowym Turnieju Gry w Bule. 

 Opracowanie projektu graficznego symbolu na materiały promocyjne gminy Borne 

Sulinowo. 

 
f) materiały promocyjne 

Dn. 05.04.2019r. wysłano zapytanie ofertowe na gadżety reklamowe Urzędu Miejskiego w Bornem 

Sulinowie. Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty podpisana zostanie umowa na dostarczenie 

wybranych produktów. 

 

3. Zagospodarowanie turystyczne gminy 

 

Szlaki Nordic Walking 

Po otrzymaniu zgody Nadleśnictwa Borne Sulinowo na wjazd do lasu, dn. 19.03.2019r. dokonano 

demontażu oznakowania zielonego, czerwonego oraz niebieskiego szlaku Nordic Walking.  

 

Szlak rowerowy wokół jez. Pile 
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W ramach prac nad oznakowaniem nowego szlaku rowerowego wokół jez. Pile, w postępowaniu 

ofertowym wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kładki 

rowerowej przez Sowią Strugę k. Krągów. W dn. 15.03.2019r. podpisano zamówienie na wykonanie 

zadania.   

 

Utworzenie kąpieliska w Bornem Sulinowie 

Dn. 20.03.2019r. przesłano do RZGW w Bydgoszczy wniosek o udostępnienie części nabrzeża jez. 

Pile celem utworzenia kąpieliska miejskiego przy plaży Marina.  

Dn. 11.04.2019r. podpisano umowę na zakup pomieszczenia gospodarczego dla ratowników w formie 
drewnianego domku ogrodowego. Domek zostanie posadowiony na terenie kąpieliska do końca maja br.  

 

4. Organizacje pozarządowe 

Rozliczono dotację udzieloną Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Taekwondo” na realizację 

zadania publicznego pn. „Zimowy Obóz Sportowy w Centralnym Ośrodku Szkolenia w Wałczu”. 

Wartość zadania wyniosła 12.840,00 zł, w tym dotacja - 3.000,00 zł. W związku ze złożonym 

sprawozdaniem rozliczającym zadanie, w którym organizacja wykazała zmniejszony wkład własny, 

klub zobowiązano do zwrotu części dotacji w wys. 1.262,82 zł.  

 

Poddano ocenie formalnej i na stronie internetowej Urzędu, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń 

zamieszczono ofertę złożoną w trybie „małych grantów” przez: 

 

 Fundację „Bez Retuszu” na realizację zadania publicznego pn. „Auto Drift Show Borne 

Sulinowo 2019”. Oferta podlegała ocenie opinii publicznej w ciągu 7 dni od daty jej 

opublikowania. Nie zostały zgłoszone żadne uwagi, 

 Towarzystwo Przyjaciół Piławy na realizację zadania publicznego pn. „Wiosenne sprzątanie 

Piławy”, 

 Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie na realizację zadania 

publicznego pn. „Piknik Kulturalny – Stanisław Moniuszko – dzieła znane i nieznane”.   

 

W związku z obowiązującym organizacje pozarządowe od 01.03.2019r. nowym uproszczonym 

wzorem oferty na realizację zadań publicznych, opracowano i zamieszczono na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego instrukcję wypełniania nowego formularza.  

Sporządzono na potrzeby Referatu Finansów i Budżetu sprawozdanie z rozliczenia zadań publicznych 

realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2018r. w trybie małych grantów i otwartego 

konkursu ofert. 

 

5. Sport 

Sporządzono listę zawodników, którzy w 2019r. zakwalifikowali się do otrzymania stypendiów 

sportowych przyznanych zgodnie z uchwałą Nr VIII/86/2015 z dn. 30 kwietnia 2015r. w sprawie 

określenia zasad przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania 

nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.  

W 2019r. stypendia zostaną wypłacone 6 zawodnikom zamieszkującym gminę Borne Sulinowo. 

Łączna kwota przyznanych stypendiów wyniosła 5.400,00 zł.  

 

6. Wydarzenia 

Dn. 18.03.2019r. wydano dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem 

Sulinowie zezwolenie na zorganizowanie na terenie leśnej klasy w Zatoce Cichej nad jez. Pile             

w Bornem Sulinowie 1-wszego Dnia Wiosny.  

 

Dn. 11.04.2019r. - udział  w  spotkaniu dot. organizacji  imprezy pn. „Happening Pierwszomajowy”. 

 

7. Szkolenia 

Dn. 04.04.2019r. - udział w konferencji "Rozwój turystyki kajakowej na obszarze transgranicznym - 

wymiana doświadczeń" zorganizowanej w Karlinie przez Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu 

Pomerania. 
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REFERATU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 

1. W miesiącu kwietniu 2019 r. dokonano wymiaru podatku od nieruchomości za 2019 rok na 

podstawie złożonych deklaracji i korekt deklaracji podatkowych. 

2. W miesiącu kwietniu 2019 r. wystawiono upomnienia dotyczące zaległości podatkowych. 

3. W miesiącu kwietniu 2019 r. wydano decyzje w/s opodatkowania nieruchomości w związku 

nabyciem i zbyciem nieruchomości na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

4. W miesiącu kwietniu sporządzono i przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej                    

w Szczecinie sprawozdanie Rb-27 S z wykonania dochodów budżetowych za I kwartał 2019 

roku. 

5. W miesiącu kwietniu 2019 r. wystawiono i przesłano do Naczelników Urzędów Skarbowych 

tytuły wykonawcze dotyczące zaległości podatkowych. 

     

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

1. Przygotowano projekt Zarządzenia Burmistrza Bornego Sulinowa w sprawie ustalenia stawek 

czynszu za dzierżawę, najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo, 

podnosząc dotychczas obowiązujące stawki o 1,6 % tj. o średnioroczny wskaźnik cen towarów i 

usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Monitorze Polskim.  

2. Wysłano do 10 dzierżawców pisma przypominające o zbliżającym się terminie wygaśnięcia 

umów dzierżaw oraz informujące, iż w przypadku zainteresowania dalszą dzierżawa                     

o konieczności złożenia w tutejszym urzędzie z trzymiesięcznym wyprzedzeniem Wniosku 

o dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo.     

3. Sporządzono roczną deklarację na podatek od nieruchomości DN-1. 

4. Sporządzono roczną deklarację na podatek leśny DN-1. 

5. Zawarto 9 szt. umów dzierżaw na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne  Sulinowo. 

6. Rozwiązano 4 umowy dzierżawy. 

7. Sporządzono 3 aneksy do umów dzierżaw. 

8. Wystosowano żądanie zapłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania 

z nieruchomości gminnej 6 szt. 

9. Wysłano do 2 osób wezwanie do opróżnienia i wydania bezumownie  zajmowanych 

nieruchomości – wezwanie ostateczne przesądowe.    

10. Przygotowano i przekazano Radcy Prawnemu w/m dokumenty osoby zajmującej bezumownie 

nieruchomość gminną, celem skierowana sprawy na drogę postępowania sądowego. 

11. Przygotowano i przedstawiono Radzie Miejskiej w Bornem Sulinowie 16 szt. projektów uchwał 

wyrażających zgodę na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Borne Sulinowo. 

12. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości 20 szt. wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy. 

13. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości 1 szt. wykazu nieruchomości przeznaczonej 

do użyczenia. 
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14. Zawarto 4 umowy na udostępnienie terenu na cele budowlane.  

15. Nadano 25 nieruchomościom numery porządkowe. 

16.  Wprowadzono nowo nadane numery porządkowe do programu Internetowy Menager Punktów 

Adresowych. 

17. Wysłano 25 szt. zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego do Starostwa Powiatowego         

w Szczecinku. 

18. Wysłano 25 szt. pism do Urzędu Statystycznego w Koszalinie, informujących o nadaniu 

numerów porządkowych.   

19. Przygotowano 15 projektów Uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie wyrażenia 

zgodny na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Borne Sulinowo.  

20. Sporządzono dwa zestawienia dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych położonych na 

obszarze Gminy Borne Sulinowo, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 

2018r. 

21. Przygotowano i wysłano do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem 

Sulinowie, zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na 

wykonanie zadania polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się 

na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

22. Sporządzono comiesięczne żądania odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokali socjalnych/ 

komunalnych dotyczące 10 lokali mieszkalnych. 

23. Sporządzono obciążenia Najemców, Właścicieli i Biorących w użyczenie z tytułu zakupu opału 

węglowego, dostarczania wody i odprowadzania ścieków, dostarczania energii elektrycznej, 

usługi palenia w piecu centralnego ogrzewania. 

24. Sporządzono i ogłoszono wykaz osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego                         

i komunalnego w roku 2019. 

25. Sporządzono i ogłoszono listę osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 

socjalnego w roku 2019. 

26. Przejęto od byłych najemców dwa lokale socjalne. 

27. Przekazano trzy lokale socjalne na rzecz nowych najemców. 

28. Zawarto 24 umowy najmu lokalu socjalnego na okres 1-go roku. 

29. Zawarto umowę najmu lokalu przeznaczonego na sytuacje awaryjne. 

30. Uczestniczono w rocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych. 

31. Zarejestrowano 4 wnioski o najem lokalu socjalnego/ komunalnego na rok 2020. 

32. Wnioskodawcom ubiegającym się o przydział lokalu z zasobów gminnych udzielono pisemnych 

odpowiedzi. 

33. Sporządzono roczną waloryzację umów dzierżaw. 

34. Wezwano dwie rodziny do opuszczenia i opróżnienia bezumownie zajmowanych lokali 

mieszkalnych oraz podjęto próbę przejęcia lokali. 
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35. W pięciu lokalach socjalnych położonych przy ul. J. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie 

przeprowadzono kontrolę sposobu korzystania z kuchenek. 

36. Zlecono dokonanie pomiarów obecności gazu w powietrzu w budynku przy ul. J. Słowackiego 9 

w Bornem Sulinowie. 

37. Dokonano kontroli stanu technicznego oraz warunków w lokalu przy Al. Niepodległości 3             

w Bornem Sulinowie. 

38. Przeprowadzono wizję lokalną pomieszczeń piwnicznych przy Al. Niepodległości 3  w Bornem 

Sulinowie celem ustalenia przynależności poszczególnych piwnic do lokali mieszkalnych.  

39. Wyrażono pisemną zgodę na zajęcie części nieruchomości Gminnej w miejscowości Dąbrowica. 

40. Wydano decyzję zmieniającą decyzję o naliczeniu opłaty adiacenckiej. 

41. Wydano 7 zawiadomień wszczynających postępowanie o ustalenie opłaty adiacenckiej. 

42. Wydano zawiadomienie o zakończeniu postępowania o ustalenie naliczenie opłaty adiacenckiej. 

43. Wydano zawiadomienie wszczynające postępowanie, w celu wydania decyzji o przekazanie 

nieruchomości w trwały zarząd.  

44. Wydano 2 zawiadomienia zmieniające użytkownika wieczystego gruntu. 

45. Wydano 2 rezygnacje z prawa pierwokupu nieruchomości. 

46. Wysłano 8 pism informujących o toku sprzedaży nieruchomości. 

47. Sporządzono 29 kart z zakresu zarządzania mieniem gminnym.  

48. Sporządzono i podpisano protokół uzgodnień oraz zawarto akt notarialny przekazania darowizny.   

49. Sporządzono i podpisano protokół uzgodnień oraz zawarto akt notarialny bezprzetargowego 

zbycia nieruchomości. 

50. Sporządzono i zawarto protokoły uzgodnień do bezprzetargowego zbycia lokali mieszkalnych. 

51. Sporządzono i zawarto 4 protokoły uzgodnień z przeprowadzonych przetargów. 

52. Zawarto 2 akty notarialne zbycia nieruchomości gminnych.  

53. Wystosowano 3 informacje dot. zbycia mienia gminnego oraz podatku VAT. 

54. Sporządzono i wywieszono 8 informacji z zakresu przeprowadzonych przetargów. 

55. Wystosowano do SP PKP S.A. pismo, w celu uzyskania zgody na przejęcie i dysponowanie 

działkami na cele związane z realizacją zadania gminy (ścieżka rowerowa). 

56. Wysłano 5 zawiadomień do najemców lokali komunalnych o możliwości skorzystania                    

z pierwszeństwa nabycia lokalu komunalnego. 

57. Sporządzono 5 wykazów na sprzedaż lokali komunalnych oraz podano do publicznej wiadomości 

poprzez przesłanie do sołtysów w celu umieszczenia na tablicach ogłoszeń, umieszczenie na 

stronie internetowej urzędu i w  BIP, na tablicy ogłoszeń    w siedzibie urzędu oraz w prasie.  

58. Sporządzono 11 wykazów na sprzedaż nieruchomości oraz podano do publicznej wiadomości 

poprzez przesłanie do sołtysów w celu umieszczenia na tablicach ogłoszeń, umieszczenie na 

stronie internetowej urzędu i w  BIP, na tablicy ogłoszeń     w siedzibie urzędu oraz w prasie.  
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59. Sporządzono 8 ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości oraz podano do publicznej 

wiadomości poprzez przesłanie do sołtysów w celu umieszczenia na tablicach ogłoszeń, 

umieszczenie na stronie internetowej urzędu i w  BIP, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz 

w prasie.  

60. Przeprowadzono 6 przetargów na zbycie nieruchomości, sporządzono negatywne protokoły 

poprzetargowe. 

61.  Sporządzono i zawarto porozumienie do umowy sprzedaży dot. ustalenia warunków korzystania   

z nieruchomości.  

62. Wystąpiono do SP KOWR z wnioskiem o przekazanie na mienie Gminy Borne Sulinowo działki 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 65/1, położonej w miejscowości Radacz. 

63. Wystosowano do SP KOWR pismo wraz z aktualnymi dokumentami niezbędnymi do przejęcia na 

mienie Gminy Borne Sulinowo działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 251/18, 

położonej w miejscowości Kiełpino. 

64. Opisano 58 szt. faktur dot. mieszkaniowego zasobu oraz zleconych usług.  

65. Rozliczono fundusz remontowy za lokale komunalne wchodzące w skład Wspólnot 

Mieszkaniowych.  

66. Rozliczono dostawę mediów do nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Borne 

Sulinowo oraz osób prywatnych, położonej w miejscowości Silnowo 24, obręb Silnowo. 

67. Sporządzono informację dotyczącą naliczonego podatku VAT z tyt. zbycia/ nabycia mienia 

gminnego. 

68. Zlecono zamówienia m.in. na: 

 wyceny nieruchomości,  

 wykonanie wypisów i wyrysów, 

 publikację ogłoszeń i wykazów w prasie, 

 wykonanie prac geodezyjnych. 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA 

I. Przygotowano i wydano: 

 

1. Wydano 32 zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Wydano 14 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. Wydano 1 postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości. 

4. Wydano 1 decyzje podziałową nieruchomości. 

5. Wszczęto 1 postępowanie w sprawię ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości tzw. renty planistycznej. 

6. Udzielono 4 informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

II. Informacja o prowadzonych pracach w zakresie planowania przestrzennego: 
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1. Projekt zmiany studium uwarunkowań dla obrębu Komorze i projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla działek nr ewid. 2/1, 5/7, 33/5, 

33/6, 61/4, 66, 70, 84/2, 89/4 położonych w miejscowości Komorze oraz zmiana studium dla 

obrębu Komorze. 

Dnia 2 lipca 2018 r. odstąpiono od umowy na sporządzenie studium oraz mpzp przez ITP Biuro 

Inwestycji, Technologii i Planowania Przestrzennego Sp. z o. o.      

2. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne 

Sulinowo. Granicami obszaru objętego zmianą studium są granice administracyjne Gminy 

Borne Sulinowo. 

Trwają prace nad projektem zmiany studium. Wykonawca uwzględnia uwagi oraz sporządza prognozę 

oddziaływań na środowisko. Projekt studium przed procedurą uzgadniania i opiniowania z organami. 

3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla 

obrębu Dąbrowica, Jeleń, Łubowo, Przyjezierze i Śmiadowo. 

Trwają prace nad sporządzeniem projektów planów miejscowych dla obrębów Dąbrowica, Jeleń, 

Łubowo, Przyjezierze i Śmiadowo. 

4. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo. 

Trwają prace nad sporządzeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Borne Sulinowo. 

5. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo 

dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 4/14 położonej w obrębie Kiełpino. 

Trwają prace nad sporządzeniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 4/14 położonej w 

obrębie Kiełpino. 

INWESTYCJE 

 

III. W ramach zarządzania drogami powiatowymi w m. Borne Sulinowo oraz gminnymi 

na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo w okresie międzysesyjnym 

 

1. Wydano 4 decyzje, w których naliczono opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg 

publicznych w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 

oraz obiektów handlowych i reklam na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. 

 

2. Wydano 4 decyzje zezwalające na lokalizacje urządzeń infrastruktury technicznej w pasie 

dróg publicznych oraz na udostępnienie pasa drogowego na cele budowlane zgodnie           

z przepisami ustawy – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. w na terenie gminy Borne 

Sulinowo.  

 

3. Wydano 5 uzgodnień zezwalających na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej       

w pasie dróg wewnętrznych oraz na udostępnienie pasa drogowego  

na cele budowlane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. 

w na terenie gminy Borne Sulinowo. 
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4. Zawarto 2 umowy, w których naliczono opłaty za zajęcie nieruchomości drogowej  

w związku z wbudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy Borne 

Sulinowo. 

 

IV. Zadania inwestycyjne. 

 

Przeprowadzono postępowanie na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tj.: 

- przygotowano / zamówiono opracowanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia 

zamówienia publicznego, 

- uzyskano pozwolenie na budowę / zgłoszono przystąpienie do budowy, wykonania robót 

budowlanych, 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert, 

- zawarto umowę lub zlecenie na realizację, 

- rozliczono zadanie poprzez opisanie i sprawdzenie pod względem merytorycznym faktur, 

dla następujących zadań: 

1) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Bornem 

Sulinowie: 

- trwają prace projektowe.  

2) Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie – prace projektowe: 

- trwają prace projektowe. 

3) Zakończono prace związane z modernizacją budynku komunalnego przy ul. Targowej 5 

w Bornem Sulinowie. 

 

4) Budowa przyłącza energetycznego do wiaty rekreacyjnej w m. Rakowo: 

- zadanie w trakcie realizacji. 

5) Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piławie: 

- zadanie w trakcie realizacji. 

6) Przebudowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Łubowie: 

- zaktualizowano dokumentację projektową oraz kosztorys niezbędne do złożenia wniosku 

o dofinansowanie przedsięwzięcia, 

- przekazano ref. PW w/m opracowaną dokumentację niezbędną do złożenia wniosku 

o dofinansowanie przedsięwzięcia. 

7) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. 

Silnowo, dz. nr 261 obręb Silnowo, gm. Borne Sulinowo” 

- w miesiącu grudzień 2018r. wystosowano zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie 

zadania, wyłoniono Projektanta, przygotowano i podpisano umowy, 

- wykonano I etap dokumentacji projektowej niezbędnej do przygotowania wniosku                 

o dofinansowanie. 

- złożono wniosek o dofinansowanie do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego       

w ramach programu przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 
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- w miesiącu kwietniu br. wystosowano zaproszenia do złożenia ofert cenowych w celu 

prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad inwestycją. 

8) Budowa drogi na nieruchomości gminnej zlokalizowanej na dz. nr 7/25 obręb Borne 04 przy  

ul. Sportowej w Bornem Sulinowie, polegająca na  wykonaniu nawierzchni szutrowej wraz  

z włączeniem się do drogi gminnej dz. nr 7/9 obręb Borne 04 ul. Sportowa  

w Bornem Sulinowie oraz zjazdami do istniejących nieruchomości przyległych, 

- podpisano Umowę z Projektantem, trwają prace projektowe. 

9) Budowa progów zwalniających z przebudową istniejących miejsc postojowych wraz ze 

zmianą stałej organizacji ruchu na terenie miasta Borne Sulinowo, 

- podpisano Umowę z Projektantem, trwają prace projektowe. 

10) Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku 152m wraz z przebudową zjazdów w Łubowie, 

gm. Borne Sulinowo, 

- podpisano Umowę z wykonawcą – przewidywany termin realizacji do 30.06.2019r.. 

11)  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i gminy Borne 

Sulinowo” 

- podpisano umowę z wykonawcą, który zobowiązał się wykonać remonty dróg gminnych 

następująco: 80% zakresu zamówienia do 31 sierpnia 2019r oraz 20% zakresu zamówienia do 

30 listopada 2019r. Trwają już prace remontowe. 

12) Wystosowano zapytanie do firm dot. wynajmu sprzętu budowlanego i pojazdów wraz              

z obsługą oraz zakupu materiałów budowlanych w celu wykorzystania do remontów dróg 

gminnych, wewnętrznych, chodników, placów itp. na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo 

w roku 2019, 

 

13) Wykonanie robót drogowych w m. Radacz, gm. Bornem Sulinowie związanych z  budową 

chodnika o szerokości 1,5m z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni około 80,00m
2
 oraz 

zjazdów do nieruchomości przyległych o powierzchni 20,00m
2
 w pasie drogi wewnętrznej, 

dz. nr 76/1 obr. Radacz,  gm. Borne Sulinowo.  Wystosowano zaproszenia do złożenia ofert. 

 

14) Przebudowa drogi dz. nr 54/2, 55/123, 14/3 obręb 07 – łącznika ul. B. Chrobrego                       

i Al. Niepodległości. Wystosowano zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie nowej 

nawierzchni asfaltowej. 

 

Pozostałe czynności: 

1) Bieżące sprawdzanie pod względem merytorycznym oraz opisywanie, aktualizacja zestawień 

oraz archiwizacja faktur przekazywanych do referatu związanych z inwestycjami 

wykonywanymi na rzecz Gminy Borne Sulinowo dotyczących m.in.: zakupu materiałów        

w celu bieżącego utrzymania obiektów komunalnych, remontów i przebudowy dróg na terenie 

miasta i gminy Borne Sulinowo, oznakowania poziomego i pionowego dróg i ulic, utrzymania 

i remontów odwadniania dróg, budowy i remontów chodników, placów i miejsc postojowych 

na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo; oświetleniem ulic, placów i dróg oraz 

wykonywaniem prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego. 

2) Monitorowanie i zgłaszanie awarii sieci oświetleniowych oraz monitorowanie napraw 

oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy. 

3) Monitorowanie oraz przekazywanie Instytucji Realizującej (ZMiGDP w Karlinie) 

wskaźników dotyczących energii odnawialnej, związanych z przeprowadzoną modernizacją 

budynku Szkoły w Juchowie. 
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V. Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową: 

1) Wykonywano drobne prace remontowe w budynku Urzędu Miejskiego. 

2) Naprawy ubytków w nawierzchniach asfaltowych i szutrowych dróg na terenie BS. 

3) Trwają prace związane z czyszczeniem studzienek odwodnieniowych dróg na terenie 

miasta. 

4) Usunięto trzy drzewa zagrażające bezpieczeństwu ruchu przy ul. Sosnowej. 

5) Przebudowano 15 studzienek na sieci kanalizacji deszczowej(obniżono do poziomu 

gruntu). 

6) Wykonano remont 3 lokali w budynku socjalnym przy ul Słowackiego 9. 

7) Zdemontowano przystanek autobusowy w Noblinach, wyremontowano  i zamontowano w 

m. Kiełpino.  

8) Wykonano remont – uszczelnienie dachu na budynku socjalnym Orlika, budynku Szkoły 

Podstawowej i Świetlicy wiejskiej w Dąbiu. 

 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 

W zakresie Ochrony Środowiska 

1. Prowadzone są trzy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

2. Wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

3. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w sprawie przyłączenia nieruchomości w m. Krągi i 

Juchowo, gmina Borne Sulinowo do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

4. Prowadzone jest jedno postępowanie administracyjne wszczęte z urzędu w sprawie usunięcia 

odpadów z nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Łubowo, gmina Borne Sulinowo 

zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze 

zm.). 

5. Prowadzone jest postępowanie dotyczące odebrania właścicielowi gospodarstwa położonego w 

miejscowości Silnowo 39, gm. Borne Sulinowo zwierząt zgodnie z decyzją znak 

ŚR.61400.02.2018.KB z dnia 29 marca 2018r. orzekającą o ich czasowym odebraniu. 

6. Podpisano umowę na zakup sadzonek kwiatów. 

7. Podpisano umowę na realizację zadania pn. „Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy 

Borne Sulinowo polegające na zamiataniu ulic i chodników”. 

8. Dokonano rozliczenia należności za wywóz nieczystości ciekłych zorganizowanych przez Gminę 

dla nieruchomości ul. Kościuszki 77-79 w Łubowie za II półrocze 2018r. 

9. Udzielono odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie wyrobów 

azbestowych. 

10. Wystosowano zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Utrzymanie czystości na terenie 

miasta i gminy Borne Sulinowo w zakresie koszenia traw w obrębie pasów drogowych oraz 

wykonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych”. 

11. Opisywanie faktur –na bieżąco. 

12. Zaktualizowano ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Borne 

Sulinowo. 

13. Zaktualizowano ewidencję zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Borne Sulinowo. 

14. Zaktualizowano bazę azbestową gromadzącą i przetwarzającą informacje uzyskane  

z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo. 

15. Wydawanie zezwoleń na amatorski połów ryb w roku 2019 na Jeziorze Śmiadowo. 

 

W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa 

16. Rozpatrzono 12 zgłoszeń o zamiarze usunięcia drzewa.  
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17. Przyjęto do rozpatrzenia 3 zgłoszenia o zamiarze usunięcia drzewa.  

18. Rozpatrzono 2 wnioski dot. zezwolenia na usunięcia drzew/krzewów.  

19. Przyjęto do rozpatrzenia 1 wniosek dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

20. Nałożono obowiązek przedłożenia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 

WST Koszalin wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki oznaczonej                 

w ewidencji gruntów i budynków Nr 7/80, obręb Dąbrowica wraz z kartą informacyjna 

przedsięwzięcia  

21. Sporządzono 1 umowę dot. przekazania drewna. 

22. Wystąpiono z 3 wnioskami do Starosty Szczecineckiego o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew/krzewów. 

23. Odpowiedziano na 1 pismo z Sądu Rejonowego w Sosnowcu I Wydział Cywilny dot. wartości 

mienia pozostawionego poza granicami państwa polskiego prawa własności lub użytkowania 

wieczystego do nieruchomości Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta i gmin Borne 

Sulinowo. 

24. Wydano 8 zaświadczeń dot. posiadania gospodarstwa rolnego na terenie gminy Borne Sulinowo.   

25. Potwierdzono 3 oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz  

o łącznej powierzchni użytków rolnych  wchodzących w skald gospodarstwa rodzinnego w danej 

gminie.    

26. Potwierdzono oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym. 

27. Rozpatrzono 2 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

 

W zakresie gospodarki odpadami. 

1. Bieżąca aktualizacja zestawienia dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bornem 

Sulinowie, zawierającego informację o nieruchomościach na które zostały złożone deklaracje        

w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami. 

2. Przygotowano i wysłano odpowiedzi na bieżącą korespondencję dot. gospodarki odpadami 

komunalnymi. 

3. Opisywanie faktur dot. Gospodarki odpadami – na bieżąco. 

4. Wprowadzono do programu GOMIG - deklaracje oraz zmiany i korekty deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo  -  61 szt. 

5. Przygotowano i wysłano wezwania do złożenia zmiany/korekty/wyjaśnień w deklaracji za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – 13 szt. 

6. Opracowanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Borne Sulinowo 

za 2018 r. 

7. Przygotowanie załącznika do sprawozdania SG-01 Statystyka gminy. Gospodarka mieszkaniowa   

i komunalna odrębnie dla terenu miasta i gminy i przesłanie do Urzędu Statystycznego.  

8. Przygotowano dokumenty do postępowania w sprawie odbioru i transportu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Borne Sulinowo. 

9. Przygotowano dokumenty do postępowania w sprawie odbioru i transportu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Borne Sulinowo. 

10. Zakończono postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – 2 szt. 

Wydawanie zezwoleń na amatorski połów ryb na jeziorze Śmiadowo w roku 2018. 

W zakresie zamówień publicznych 

28. Podpisano umowę na realizację zadania Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej  

w m. Piława. 
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29. Trwają prace na przygotowaniem postępowań dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. 

 

REFERAT SPRAW ORGANIZACYJNYCH 

1. Sporządzono sprawozdanie GUS Z-05– badanie popytu na pracę za I kwartał 2019 r. 

2. Sporządzono sprawozdanie GUS Z-03 – o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy za I 

kwartał 2019 r. 

3. W miesiącu kwietniu br. na terenie gminy Borne Sulinowo prace społecznie użyteczne wykonuje 

18 osób. 

4. Zgodnie z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku w miesiącu 

kwietniu zatrudniono 1 osobę w ramach prac publicznych. 

5. W miesiącu marcu nieodpłatną kontrolowana pracę na cele społeczne wykonywało na terenie 

gminy Borne Sulinowo łącznie 21 osób skazanych. 

6. Zarejestrowano 1478 pism wpływających do Urzędu. 

7. Wysłano 758 przesyłek poleconych, 307 listów zwykłych oraz około 80 sztuk plakatów. 

8. Pobrano opłatę skarbową w wysokości około 1 467,00 zł. 

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

wywieszono 35 obwieszczeń oraz plakaty okolicznościowe. 
 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH 

Sprawy Obywatelskie 

Liczba ludności wg stanu na dzień  15.04.2019 

MIASTO BORNE SULINOWO    - pobyt stały     4585           pobyt czasowy       223 

GMINA BORNE SULINOWO      - pobyt stały     4724           pobyt czasowy    100 

                      R a z e m                                            9309                                          323                       

Ogółem ludność      9632 

W okresie od 29.01.2018  do  15.04.2019  zarejestrowano: 

- zameldowania na pobyt stały                      -    105 

   w tym cudzoziemców                                       0     

- zameldowania na pobyt czasowy                -    68 

   w tym cudzoziemców                                      30 

- wymeldowanie z pobytu stałego                 -    131 

- wymeldowanie z pobytu czasowego           -    1 

- wymeldowanie administracyjne                  -    0 

- postępowanie administracyjne o wymeldowanie  - 4 

Udzielono odpowiedzi na  6  wnioski  o udostępnienie danych osobowych 

Wydano  95  zaświadczenia  o zameldowaniu 
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Wydano  0  zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych  / jednorazowe  / 

Wygaszono  0  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych /  / 

Zarejestrowano   41  wnioski  o wydanie Karty Dużej Rodziny 

Zarejestrowano  60  wnioski o wydanie Karty Seniora 

Działalność gospodarcza; - dokonano od 19.03.2019 r. do  15.04. 2019 r.  

  - 13 zmian w systemie CEIDG(Cenrt. Ewiden. I Dział. Gospod.), 

 - wykreślono 3  działalnośći gospodarcze, 

-  zarejestrowano 8 nowych Działalności gospodarczych, 

- zawieszono 3  Działalność gospodarczą 

-  wznowiono 3 Działalność gospodarczą 

Dowody Osobiste; ( od 19.03.2019 r. do  15.04. 2019 r.) 

Wprowadzono 74 wniosków dowodowych, wydano 56 dowodów osobistych. 

USC ;  

Wydano 176 odpisów aktów stanu cywilnego. 

 

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ 

1. W poniedziałek 25 marca 2019 r. dbyło się spotkanie z dyrektorami szkół z terenu gminy 

Borne Sulinowo. Tematyka dotyczyła sytuacji w szkołach w związku ze zbliżającym się 

strajkiem pracowników oświaty. Poruszono również kwestie organizacyjne związane                

z przeprowadzeniem egzaminu gimnazjalnego (SP w Łubowie, SP w Juchowie, LO w Bornem 

Sulinowie) oraz egzaminu ósmoklasisty (SP w Jeleniu, SP w Juchowie, SP w Bornem 

Sulinowie, SP w Łubowie).  

2. Egzaminy gimnazjalne we wszystkich szkołach, dzięki sprawnej organizacji, przebiegły bez 

żadnych incydentów.  

3. W strajku bierze udział 5 szkół. Strajkuje większość nauczycieli oraz część pracowników 

obsługi i administracji. 

4. W czasie strajku szkoły prowadzą zajęcia opiekuńcze, dla tych uczniów, których rodzice nie 

są w stanie zapewnić opieki. 

5. O sytuacji w szkołach w czasie strajku dyrektorzy szkół na bieżąco informują Burmistrza. 

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

W zakresie zarządzania kryzysowego: 

a) w zakresie spraw obronnych: 

- przeprowadzono postępowanie oraz wydano 2 decyzje w sprawie świadczenia 

rekompensującego za utracone wynagrodzenie (dochód) z tytułu odbytych ćwiczeń 
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wojskowych w miesiącu marcu 2019r. żołnierzom rezerwy z terenu gminy Borne 

Sulinowo na kwotę 5 175,80 zł. 

b) w zakresie obrony cywilnej: 

- przygotowano i przekazano w dniu 09.04.2019r. do starostwa powiatowego w 

Szczecinku sprzęt do kalibracji w ZUW Szczecinie (warsztat sprzętu OC) 

rentgenometr KOS-1, 5 szt., sygnalizatora promieniowania RS-70, rentgenoradiometr 

DP-75; 

c)  w zakresie zarządzania kryzysowego: 

- monitorowanie bieżących zagrożeń; 

od 19 marca do 15 kwietnia br. wydano 2 ostrzeżenia o zagrożeniach (przymrozki/1) 

dla mieszkańców gminy zarejestrowanych w aplikacji „BLISKO”. 

d) w zakresie zabezpieczenia ppoż. 

Stan zagrożenia pożarowego na terenie Gminy utrzymuje się na niskim poziomie.   

W ostatnim okresie wypalanie traw, pożary ściółki leśnej było najczęstszą przyczyną 

wyjazdów - interwencji OSP.  

e)  w zakresie  zabezpieczenia funkcjonowania OSP: 

- OSP Łubowo utrzymuje gotowość do działania; 

- OSP Miasta Bornego Sulinowa utrzymuje gotowość do działania;  

- OSP Juchowo – utrzymuje gotowość do działania.  

W miesiącu kwietniu (13.04.2019r.) zaplanowano, zorganizowano i przeprowadzono  

okresowe badania lekarskie dla 59 strażaków OSP z terenu gminy (5 osób badania 

wstępne, 51 badania okresowe oraz 3 badania okresowe kierowców pojazdów 

uprzywilejowanych), OSP Juchowo 14 strażaków, OSP Łubowo 14 strażaków, OSP 

MBS 29 strażaków) 
 

 

 

 

 

 

 

                  

  

 

 

 


