
Sprawozdanie 

z działalności Burmistrza Bornego  Sulinowa 

w okresie międzysesyjnym 

 

Ostatnia sesja, na której przedstawiana była informacja z działalności Burmistrza   

Bornego  Sulinowa odbyła się w dniu  30 maja  2019 r. 

 

SPOTKANIA 

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła w następujących 

spotkaniach: 

 

 20 maja 2019r. – spotkanie z Burmistrzem Białego Boru,  

 21 maja 2019r. - udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Międzygminnego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, 

 21 maja 2019r. - zebranie wiejskie Sołectwa Uniemino– wybór rady sołeckiej, 

 22 maja 2019r.- Spotkanie organizacyjne z przedstawicielami Nadleśnictwa Czaplinek, 

 22 maja 2019r. - zebranie wiejskie Sołectwa Silnowo – wybór rady sołeckiej, 

 24 maja 2019r.- udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej PUK Sp. z o.o. w Bornem 

Sulinowie(ZB), 

 27 maja 2019r. – spotkanie organizacyjne z Prezesem PUK Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie, 

 28 maja 2019r. – udział w spotkaniu w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty       

w Karlinie – omówienie harmonogramu i metodyki planowanych prac dot. inwentaryzacji       

i waloryzacji przyrodniczej gmin, 

 29 maja 2019r. – udział w spotkaniu w Ińsku – budowa infrastruktury w Drawskim Parku 

Krajobrazowym,  

 29 maja 2019r. – udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Związku Nauczycielstwa 

Polskiego Oddziału w Bornem Sulinowie w Szkole Podstawowej w Juchowie, 

 30 maja 2019r. – spotkanie z przedstawicielami oświaty, sportu i kultury ws. organizacji 

wypoczynku dla dzieci w okresie  wakacyjnym, 

 30 maja 2019r. – omówienie spraw organizacyjnych z kierownikiem MGOPSu w Bornem 

Sulinowie, akcją społeczną pn. KOPERTA ŻYCIA, 

 31 maja 2019r. – udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Szczecinku, 

 01 czerwca 2019r. – udział w obchodach Dnia Dziecka i Dnia Matki w Sołectwie Ciemino, 

 03 czerwca 2019r. – spotkanie z przedstawicielem Lokalnego Punktu Informacyjnego 

Funduszy Europejskich ze Szczecinka pn. Mobilny punkt informacyjny w Bornem Sulinowie, 

 03 czerwca 2019r - zebranie wiejskie Sołectwa Radacz– wybór rady sołeckiej, 
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 03 czerwca 2019r. - spotkanie inwestycyjne z przedstawicielem Domu Seniora Rezydencje 

Senioralne „Borne” w Bornem Sulinowie, 

 04 czerwca 2019r. – spotkanie Komendantem Policji w Bornem Sulinowie – sprawy bieżące, 

 04 czerwca 2019r - zebranie wiejskie Sołectwa Ciemino– wybór rady sołeckiej, 

 05 czerwca 2019r. – udział w Walnym Zgromadzeniu PWiK Sp. z o.o. w Szczecinku, 

 06 czerwca 2019r. – spotkanie organizacyjne z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Łubowie,  

 07 czerwca 2019r. – udział w uroczystym zakończeniu roku akademickiego 2018/2019  

Borneńskigo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie, 

 08 czerwca 2019r. – spotkanie z mieszkańcami Bornego Sulinowa oraz Łubowa w sprawie 

projektu  dot. dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania oraz termomodernizację 

domków jednorodzinnych, 

  11 czerwca 2019r. - spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Jeleń oraz Sołectwa Juchowo          

w sprawie projektu dot. dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania oraz 

termomodernizację domków jednorodzinnych, 

 12 czerwca 2019r. – spotkanie organizacyjne z Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego        

w Bornem Sulinowie, 

 12 czerwca 2019r. – spotkanie w spr. powierzenia spółce z o.o. Międzygminnego 

Przedsiębiorstwa Odpadami w Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy Borne Sulinowo 

oraz zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie zagospodarowania frakcji 

energetycznej  odpadów komunalnych, 

 15 czerwca 2019r. – udział w Wojewódzkich Zawodach Sportowo - Pożarniczych 

Ochotniczej Straży Pożarnej i Kobiecej Drużyny Pożarniczej w Szczecinku, 

 15 czerwca 2019r. - powitanie motocyklistów i rowerzystów - uczestników Rajdu Szlakiem 

Wału Pomorskiego przy Budynku Kulturalno-Oświatowym – (Izba Muzealna) w Bornem 

Sulinowie, 

 16 czerwca 2019r. – Bieg Spartakusa i Spartakus Kids na stadionie miejskim w Bornem 

Sulinowie – powitanie biegaczy z całej Polski, 

 16 czerwca 2019r. – udział w uroczystych obchodach 25-lecia istnienia Koła Terenowego 

Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Bornem Sulinowie,  

 17 czerwca 2019r. - udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników 

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

 17 czerwca 2019r. - zebranie wiejskie Sołectwa Starowice– wybór rady sołeckiej, 

 18 czerwca 2019r. - spotkanie w sprawie promocji turystycznej gmin leżących na terenie 

Wału Pomorskiego pn. „Wał Pomorski” w Wałczu, 

 18 czerwca 2019r. - udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Międzygminnego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, 
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 19 czerwca 2019r. – udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego Szkoły Podstawowej 

im. Marii Konopnickiej w Juchowie, 

 19 czerwca 2019r. – udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego w Szkole 

Podstawowej Im. Pierwszych Osadników w Łubowie. 

 

WYWIADY: 

 21 maja 2019r.- program samorządowy telewizja Gawex, 

 

W sprawach skarg i wniosków w okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa 

oraz  Zastępca  Burmistrza  przyjęli 55 interesantów. 
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REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 
w okresie od dnia 21 maja 2019 r. do dnia  13 czerwca 2019r.   

 

1. Sporządzono comiesięczne żądania odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokali 

socjalnych/ komunalnych dotyczy 10 lokali mieszkalnych. 

2. 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. 

3. Przejęto protokolarnie od najemców dwa lokale, oraz jeden lokal zajmowany bezumownie. 

4. Zawarto umowę najmu socjalnego lokalu. 

5. Zarejestrowano trzy wnioski o najem lokalu socjalnego/ komunalnego na rok 2020. 

6. Zarejestrowano trzy wnioski dot. zamiany lokali socjalnych. 

7. Udzielono wnioskodawcom pisemne odpowiedzi. 

8. Wezwano osobę do opuszczenia i opróżnienia bezumownie zajmowanego lokalu 

mieszkalnego oraz podjęto próbę przejęcia lokalu. 

9. W trzech lokalach położonych przy ul. J. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie 

przeprowadzono kontrolę kuchenek pod kątem zakazu używania kuchenek zasilanych butlą 

gazową. 

10. Przeprowadzono wizje lokalne pomieszczeń piwnicznych przy Al. Niepodległości 3                

w Bornem Sulinowie celem ustalenia przynależności poszczególnych piwnic do lokali 

mieszkalnych.  

11. Wystosowano do rzeczoznawcy majątkowego odwołanie od operatu szacunkowego.  

12. Wydano decyzję o przekazanie nieruchomości w trwały zarząd.  

13. Wydano rezygnacją z prawa pierwokupu nieruchomości. 

14. Wysłano 4 informacje o toku sprzedaży nieruchomości. 

15. Sporządzono 4 karty z zakresu zarządzania mieniem gminnym.  

16. Zawarto akt notarialny nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej. 

17. Wystosowano dwa pisma do Nadleśnictwa Borne Sulinowo dot. propozycji dokonania 

zamiany nieruchomości.  

18. Sporządzono i wywieszono 9 informacji z zakresu przeprowadzonych przetargów. 

19. Sporządzono 9 negatywnych protokołów po przeprowadzonych przetargach.  

20. Sporządzono 2 ogłoszenia 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.  

21. Opisano 18 szt. faktur dot. mieszkaniowego zasobu oraz zleconych usług.  

22. Rozliczono fundusze remontowe za lokale komunalne wchodzące w skład Wspólnot 

Mieszkaniowych.  
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23. Rozliczono dostawę mediów do nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Borne 

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

24. Sporządzono informację dotyczącą nabycia do zasobu gminnego działki zabudowanej.  

25. Zlecono zamówienia m.in. na: 

 wyceny nieruchomości,  

 wykonanie wypisów i wyrysów, 

 publikację w prasie ogłoszeń i wykazów w prasie, 

 wykonanie prac geodezyjnych.  

      
26. Sporządzono deklarację na podatek od nieruchomości DN-1. 

27. Zawarto 6 szt. umów dzierżaw na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne  

Sulinowo. 

28. Sporządzono 3 aneksy do umów dzierżaw.  

29. Rozwiązano 2 umowy dzierżawy. 

30. Przejęto protokolarnie od byłych dzierżawców na stan Gminy Borne Sulinowo 2 

nieruchomości gruntowe. 

31. Wystosowano trzy żądania zapłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania 

z nieruchomości gminnych. 

32. Wysłano wezwanie do opróżnienia i wydania bezumownie zajmowanych nieruchomości 

zabudowanej – wezwanie ostateczne przesądowe.    

33. Sporządzono 3 umowy na udostępnienie nieruchomości gminnych w celu usytuowania 

urządzeń infrastruktury technicznej. 

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

Adresowych. 

35. Wysłano 10 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego do Starostwa Powiatowego          

w Szczecinku. 

36. Wysłano 10 pism do Urzędu Statystycznego w Koszalinie, informujących o nadaniu numerów 

porządkowych. 

37. Przygotowano w odpowiedzi na interpelację radnego Zestawienie wybranych nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo, położonych w obrębie Borne 07 

przeznaczonych do zagospodarowania lub wykorzystania. 

38. Przygotowano 9 projektów uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie wyrażenia 

zgodny na sprzedaż bądź dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Borne 

Sulinowo. 

39. Podpisano umowę na wykonanie usług pn. „Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 

położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2019r”. 
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REFERAT  PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH. 

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

podstawie złożonych deklaracji i korekt deklaracji podatkowych. 

2. W miesiącu maju i czerwcu 2019 r. wystawiono upomnienia dotyczące II raty zaległości 

podatkowych. 

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

nabyciem i zbyciem nieruchomości na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

4. W miesiącu maju przeprowadzone kontrole podatkowe w celu sprawdzenia poprawności 

opodatkowania.  

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

tytuły wykonawcze dotyczące zaległości podatkowych. 

6.  W miesiącu maju 2019 r. dokonano rozliczenia inkasentów z tytułu pobranych podatków tj. II 

raty za 2019 rok. 

 

REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY 
 

1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów  

 

Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020, Edycja 2019, Zapewnienie funkcjonowania 

Klubu „Senior+” Moduł II, Klub Senior+ w Bornem Sulinowie 

Dn. 07.05.2019r. zawarto umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie zadania. 

Dn. 14.05.2019r. przesłano do ZUW w Szczecinie 1 egz. umowy wraz z Regulaminem Klubu Senior+ 

w Bornem Sulinowie. 

Opracowano i dn. 06.06.2019r. przesłano do ZUW w Szczecinie wyliczenie frekwencji za okres od 

01.01.2019 do 31.05.2019r. 

Realizacja zadania trwa od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 

Całkowity koszt zadania oszacowano na 90.000,00 zł, dofinansowanie na 36.000,00 zł.  

 

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli    

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

Dn. 15.05.2019r. Gmina Borne Sulinowo zakwalifikowała się do udziału w programie.  

Całkowity koszt zadania wynosi 12.610,00 zł, dofinansowanie - 10.090,00 zł. Projekt realizowany 

będzie w SP w Jeleniu. 

 

RPO WZ 2014-2020, Dział. 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. 17.05.2019r. otrzymano z WUP w Szczecinie informację o negatywnej ocenie wniosku.                

W związku z tym, w dn. 30.05.2019r. złożono protest od negatywnej oceny projektu.  

Koszt zadania oszacowano na 445.000,00 zł, dofinansowanie na 422.750,00 zł (95%). 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020, 

Modernizacja budynku w Silnowie na filię biblioteczną MBP w Bornem Sulinowie 

Na wniosek Instytutu Książki, dokonano w imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem 

Sulinowie aktualizacji i złożono poprawiony wniosek o udzielenie dofinansowania na zadanie:             

w formie elektronicznej przez Generator Witkac.pl w dn. 21.05.2019r., w wersji papierowej do 

operatora programu, Instytutu Książki w Krakowie, w dn. 22.05.2019r. 

Realizację zadania przewidziano na: 02.09.2019r. - 31.12.2020r.  

Całkowity koszt zadania wyceniono na 1.101.906,00 zł, dofinansowanie na 826.429,00 zł. 

 

Projekty grantowe w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność " objętego PROW na lata 2014-2020: 

 

1) Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Radacz 
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W dn. 21-28.05.2019r. przeprowadzono w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Miejscowości Radacz 

zapytanie ofertowe. Wybrano wykonawcę - firmę Fit Park Sp. z o.o. Sp. k. z Torunia. Dn. 

10.06.2019r. zawarto z Wykonawcą umowę na realizację zadania. Termin wykonania zadania upływa 

05.07.2019r. 

Dn. 30.05.2019r. złożono w LGD POJEZIERZE RAZEM wniosek o zawarcie aneksu do umowy 

grantowej i zmianę terminu realizacji zadania z 31.05.2019r. na 31.07.2019r.  

 

2) Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Dąbrowica 

W dn. 21-28.05.2019r. przeprowadzono w imieniu Stowarzyszenia SILNOWO 2020 zapytanie 

ofertowe. Wybrano wykonawcę - firmę Fit Park Sp. z o.o. Sp. k. z Torunia. Dn. 10.06.2019r. zawarto 

z Wykonawcą umowę na realizację zadania. Termin wykonania zadania upływa 05.07.2019r. 

Dn. 30.05.2019r. złożono w LGD POJEZIERZE RAZEM wniosek o zawarcie aneksu do umowy 

grantowej i zmianę terminu realizacji zadania z 31.05.2019r. na 31.07.2019r.  

 

3) Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Łubowo 

W dn. 21-28.05.2019r. przeprowadzono w imieniu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Łubowo zapytanie 

ofertowe. Wybrano wykonawcę - firmę Fit Park Sp. z o.o. Sp. k. z Torunia. Dn. 10.06.2019r. zawarto 

z Wykonawcą umowę na realizację zadania. Termin wykonania zadania upływa 05.07.2019r. 

Dn. 30.05.2019r. złożono w LGD POJEZIERZE RAZEM wniosek o zawarcie aneksu do umowy 

grantowej i zmianę terminu realizacji zadania z 31.05.2019r. na 31.07.2019r.  

 

Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym OSA 2019, Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Juchowo i Jeleń 

w gminie Borne Sulinowo 

Dn. 23.05.2019r. Gmina Borne Sulinowo zakwalifikowała się do udziału w programie. Zadanie 

inwestycyjne polega na utworzeniu wielofunkcyjnych Otwartych Stref Aktywności w Juchowie 

(wariant podstawowy) i Jeleniu (wariant rozszerzony).  

Realizacja zadania zaplanowana jest od 01.06.2019r. do 15.10.2019r. Całkowity koszt zadania 

oszacowano na 137.338,00 zł, dofinansowanie na 68.660,00 zł. 

 

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

budynku świetlicy wiejskiej w m. Piława 

Na wniosek Wydziału PROW Urzędu Marszałkowskiego WZ, opracowano i dn. 23.05.2019r. 

przesłano II wyjaśnienia i uzupełnienia do dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. Postępowanie zostało ocenione pozytywnie.  

Trwają prace na obiekcie. 

 

PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Dział. 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego  

Dn. 29.05.2019r., w dn. otrzymania zaliczki nr 2, dokonano płatności zaliczki i wkładu własnego         

w łącznej kwocie 255.663,09 zł na rzecz Wykonawcy. Dn. 03.06.2019r. przesłano do ZMiGDP 

dokumenty rozliczeniowe do zaliczki nr 2.  

Dn. 04.06.2019r. wystąpiono do ZMiGDP z zapotrzebowaniem na zaliczkę nr 3 w kwocie 198.194,17 

zł.  

Trwają prace wykonawcze w terenie. 

 

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Moduł 3 

Dn. 31.05.2019r. Gmina Borne Sulinowo zakwalifikowała się do udziału w programie. Tym samym, 

na organizację stołówki i miejsca spożywania posiłków Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie 

otrzymała dofinansowanie w kwocie 77.092,00 zł. Całkowity koszt zadania oszacowano na kwotę 

96.366,00 zł. 

 

RPO WZ 2014-2020, Dział. 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej               

i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, Budowa strefy aktywnego 

wypoczynku w Bornem Sulinowie 
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Na wniosek IZ/IP RPO WZ, opracowano i dn. 06.06.2019r. przesłano do UM WZ wyjaśnienia do 

oceny merytorycznej I stopnia.  

Wartość inwestycji wyceniono kosztorysowo na 5.694.636,98 zł, wnioskowane dofinansowanie na 

3.999.999,99zł (75% wartości zadania, lecz nie więcej niż 4 mln zł).  

 

Program „Społecznik”, "Ocalić od zapomnienia... - pielęgnowanie polskości poprzez organizację 

warsztatów, wyjazdu studyjnego i koncertu z udziałem mieszkańców gminy Borne Sulinowo        

i powiatu szczecineckiego” 

Dn. 06.06.2019r., w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa, 

złożono w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za pomocą generatora „Witkac” 

elektroniczny wniosek o udzielenie dofinansowania. 

Realizację zadania przewidziano na okres: 1 lipca – 30  września 2019r.  

Całkowity koszt zadania wyceniono na 7.950,00 zł, kwotę wkładu własnego na 3.950,00 zł. 

 

Ochrona przyrody, Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie 

Na wniosek WFOŚiGW w Szczecinie, Biura Koszalin, opracowano i dn. 06.06.2019r. przesłano 

poprawki i uzupełnienia do wniosku o dofinansowanie.  

Projekt zakłada zakup oznakowanego radiowozu dla Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie marki 

Dacia Duster. Wartość zadania oszacowano na 88.000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie na 

44.000,00 zł. 

 

Działaj Lokalnie, „Cykl warsztatów teatralnych zwieńczonych spektaklem pn. „Grzeczne Kobiety 
nie tworzą historii” 
Dn. 06.06.2019r., w imieniu Stowarzyszenia „Stacja Kultura”, złożono w wersji elektronicznej za 

pomocą generatora wniosek o udzielenie dofinansowania. 
Realizację zadania zaplanowano na: 15 lipca – 30 października 2019r.  

Całkowity koszt zadania oszacowano na 7.900,00 zł, kwotę wkładu własnego na 1.900,00 zł. 

 

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 Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych RPO WZ, podpisano i dn. 11.06.2019r. 

odesłano do Urzędu Marszałkowskiego WZ Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie będący podstawą 

wypłaty refundacji w kwocie 81.794,69 zł. 

 

RPO WZ 2014-2020, dział. 2.14 Poprawa jakości powietrza i dział. 2.15 Termomodernizacja 

budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy  

Przygotowano prezentacje działań 2.14 i 2.15, które przedstawiono mieszkańcom na spotkaniach          

z Burmistrzem: 

 dn. 8 czerwca br. - w Łubowie i Bornem Sulinowie, 

 dn. 11 czerwca br. - w Jeleniu i Juchowie. 

Opracowano i udostępniono mieszkańcom (na stronie www.bornesulinowo.pl,  portalu 

społecznościowym FB i w BOI) ankiety do działań 2.14 i 2.15 będące wstępną deklaracją udziału        

w programie. Termin złożenia ankiet upłynął 14.06.2019r.  

 

PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, „Podróże kulturalne, czyli integracja 

lokalnej społeczności poprzez organizację imprez tematycznych o charakterze edukacyjnym         

i integrującym” 

W imieniu Stowarzyszenia LGR "Partnerstwo Drawy" w Szczecinku złożono w LGD POJEZIERZE 

RAZEM wniosek o dofinansowanie kwotą 86.567,00 zł zadania "W zgodzie z tradycją i przyrodą - 

czyli powiat szczecinecki na eko!". Całkowity koszt zadania oszacowano na 96.186,58 zł.  

Projekt zakłada realizację 2 wydarzeń o charakterze ekologicznym: Festiwalu Produktów 

Tradycyjnych i Happeningu "Z ekologią na Ty" w 5 gminach powiatu i powiecie szczecineckim oraz 

zakup 6 namiotów imprezowych o wym. 5 x 10 m dla każdej z gmin i powiatu szczecineckiego. 
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2. Promocja i turystyka 
 

a) media 

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

 

Dn. 07.06.2019r. zapewniono oprawę medialną TV Gawex uroczystości zakończenia roku 

akademickiego BUTW połączonego z pokazem mody seniorów w ramach projektu „Stylowa 

Seniorka”. 
 

b) strona internetowa  

Na bieżąco aktualizowano i modyfikowano stronę internetową Urzędu Miejskiego w Bornem 

Sulinowie www.bornesulinowo.pl oraz BIP.  
 

c) portal społecznościowy  

Aktualizowano fanpage Urzędu Miejskiego na portalu społecznościowym www.facebook.com.  
 

d) komunikator BLISKO 

Wysyłano mieszkańcom powiadomienia o ważniejszych wydarzeniach. 
 

e) inne 

W dn. 24-26.05.2019r. - udział w obsłudze działań poszukiwawczych na terenie kompleksu obozów 

Oflag IID Gross Born i Stalag 302 Redertiz, w tym ekipy TV programu „Było, nie minęło”.  

 

Zlecono wykonanie 100 szt. medali okolicznościowych z okazji Jubileuszu 25-lecia Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bornem Sulinowie. Jubileusz odbędzie się 16 czerwca br.  

 

3. Zagospodarowanie turystyczne gminy 

 

Utworzenie kąpieliska w Bornem Sulinowie 

Dn. 27.05.2019r. ustawiono domek/magazyn dla ratowników na terenie kąpieliska miejskiego przy 

plaży Marina w Bornem Sulinowie. Zlecono wykonanie kompleksowego oznakowania kąpieliska oraz 

uporządkowanie terenu pod tymczasowy parking leśny na potrzeby kąpieliska w pobliżu ośrodka 

Marina.  
 

Dn. 30.05.2019r., wspólnie z Dyrektor CKiR - uczestnictwo w spotkaniu ze sztabem ratowników 

WOPR ws. przygotowania kąpieliska miejskiego do sezonu wakacyjnego. Podczas spotkania 

zweryfikowano również zasoby sprzętu ratowniczego w magazynie CKiR.  
 

Dn. 31.05.2019r. zlecono OSP Łubowo oznakowanie buforowych stref bezpieczeństwa dla jednostek 

motorowodnych na akwenach jez. Pile i Lubicko Wielkie. Ponadto zlecono kompleksowe 

oczyszczenia dna strefy kąpieliska miejskiego na jez. Pile w Bornem Sulinowie.  

 

4. Organizacje pozarządowe 

Zamieszczono na stronie internetowej Urzędu, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń 4 oferty złożone  

w trybie „małych grantów” przez: 

 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie na realizację zadania 

publicznego  

pn. „Organizacja Drużynowych Zawodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza 

Bornego Sulinowa i Drużynowych Zawodów Wędkarskich im. H. Jackowskiego”, 

  Klub Sportowy „Pionier 95” na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd 

zawodników z Klubu Sportowego „Pionier 95” na TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA 

DZIECI IRAS CUP W CZAPLINKU”, 

 Stowarzyszenie Be Happy na realizację zadania pn. „Zumba® - Dzień Mamy na 

sportowo” , 

http://www.facebook.com/
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 Akrobatyczny Klub Sportowy „Darzbór” na realizację zadania  pn. „Mistrzostwa 

Świata fitness Dzieci – Korfu – Grecja 2019”. 

 
Oferty podlegały ocenie opinii publicznej w ciągu 7 dni od daty ich opublikowania. Nie zostały 

zgłoszone żadne uwagi.  

 

Przygotowano umowy na realizację przez: 

 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie zadania publicznego  

pn. „Organizacja Drużynowych Zawodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza Bornego 

Sulinowa i Drużynowych Zawodów Wędkarskich im. H. Jackowskiego”. Zadanie 

zostało dofinansowane przez Gminę Borne Sulinowo kwotą 4.000,00 zł. Dotacja 

została przyznana    w trybie pozakonkursowym. 

  Klub Sportowy „Pionier 95” zadania publicznego pn. „Wyjazd zawodników  

z Klubu Sportowego „Pionier 95”. Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę 

Borne Sulinowo kwotą 3.000,00 zł. Dotacja została przyznana w trybie 

pozakonkursowym. 

 Stowarzyszenie Be Happy zadania publicznego pn. „Zumba® - Dzień Mamy na 

sportowo”. Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Borne Sulinowo kwotą 

2.500,00 zł. Dotacja została przyznana w trybie pozakonkursowym. 

 Akrobatyczny Klub Sportowy „Darzbór”  zadania publicznego pn. „Mistrzostwa 

Świata fitness Dzieci – Korfu – Grecja 2019”. Zadanie zostało dofinansowane przez 

Gminę Borne Sulinowo kwotą 2.500,00 zł. Dotacja została przyznana w trybie 

pozakonkursowym. 

Organizacjom z terenu gminy Borne Sulinowo udzielano pomocy merytorycznej w napisaniu ofert  

składanych w trybie pozakonkursowym do Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.  

 

Rozliczono zadanie zrealizowane przez Akrobatyczny Ludowy Klub Sportowy Borne Sulinowo 

pn. „Wyjazd dzieci Klubu Sportowego ALKS Borne Sulinowo na zawody do Inowrocławia”. 

Przyznana w wysokości 1.000,00 zł dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem 

 

Rozliczono zadanie zrealizowane przez Fundację „BEZ RETUSZU” pn. „Auto Drift Show”. 

Przyznana w wysokości 2.000,00 zł dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem. 

 

Rozliczono zadanie zrealizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Piławy pn. „Wiosenne sprzątanie 

Piławy”. Przyznana w wys. 1.950,00 zł dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem.  

 

5. Oświata  

Do szkół z terenu gminy Borne Sulinowo przesłano w formie elektronicznej pismo ws. składania do 

Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie informacji nt. liczby uczniów uprawnionych do otrzymania 

dotacji celowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe          

w 2019r.  

 

6. Wydarzenia 

Dn. 07.06.2019r. - obsługa fotograficzna pokazu mody pn. „Stylowa seniorka” przygotowanego przez  

Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Z przebiegu wydarzeń sporządzono dokumentację 

fotograficzną i zamieszczono fotorelację na stronie internetowej www.bornesulinowo.pl i fanpagu 

Urzędu Miejskiego na profilu społecznościowym „facebook”.  

 

W dn. 7-9.06.2019r., wspólnie z Prezesem Fundacji „Bez Retuszu” z Bornego Sulinowa, 

przygotowano wizytę klubu miłośników zabytkowych jednośladów „Bzyk Reider” ze Swarzędza. Dn. 

08.06.2019r. goście zaprezentowali swoje zabytkowe jednoślady mieszkańcom Bornego Sulinowa na 

parkingu przed Ratuszem.   
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7. Szkolenia 

Dn. 22.05.2019r. - udział w szkoleniu dot. możliwości pozyskania dofinansowania w ramach 

programu "Działaj lokalnie" administrowanego przez LGD POJEZIERZE RAZEM. 

 

Dn. 11.06.2019r. - udział w posiedzeniu Rady LGD dot. oceny wniosków o dofinansowanie w ramach 

naboru nr 1/2019 i 2/2019 z zakresu tematycznego: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez 

podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, 

także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”; objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA               

W zakresie Ochrony Środowiska 

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

uwarunkowaniach. 

2. Wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

3. Prowadzone są postępowania egzekucyjne w sprawie przyłączenia nieruchomości w m. Krągi        

i Juchowo, gmina Borne Sulinowo do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

4. 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. 

5. Umorzono postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z nieruchomości oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków działką nr 55/6 obręb Borne 07, 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.). 

6. Dokonano oględzin w gospodarstwie rolnym Jelonek 3 zlokalizowanym na działce oznaczonej      

w ewidencji gruntów i budynków nr 13, obręb Jelonek, gm. Borne Sulinowo w związku                 

z informacją dotyczącą podejrzenia o niewłaściwym przechowywaniu i pozbywaniu się 

gnojowicy.  

7. Zlecono najem kabiny sanitarnej na okres od 3.06.2019r. do 30.08.2019r. Miejsce ustawienia 

kabiny – plaża za kościołem w m. Piława.  

8. Zlecono najem kabiny sanitarnej na okres od 17.06.2019r. do 30.09.2019r. Miejsce ustawienia 

kabiny – plac zabaw przy CKiR al. Niepodległości 21 w Bornem Sulinowie.  

9. Zlecono najem kabiny sanitarnej na okres od 28.06.2019r. do 1.07.2019r. Miejsce ustawienia 

kabiny – plac zabaw w m. Rakowo.  

10. Zlecono najem kabiny sanitarnej na okres od 31.05.2019r. do 30.09.2019r. Miejsce ustawienia 

kabiny – plaża przy jeziorze Śmiadowo.  

11. Zlecono najem kabiny sanitarnej na okres od 3.06.2019r. do 30.08.2019r. Miejsce ustawienia 

kabiny – parking przy drodze krajowej Nr 20 w m. Piława.  

12. Udzielono odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie podania ilości 

pism protestacyjnych dotyczących funkcjonowania lub planowanej budowy ferm norek, chlewni 

oraz kurników i jakichkolwiek innych przedsięwzięć, które stanowią chów lub hodowlę zwierząt, 

które mogły wpłynąć do Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie w każdym roku począwszy od 

2009 skończywszy na 2019r. 

13. Prowadzone jest postępowanie w sprawie wykonania prac ziemnych na nieruchomości oznaczonej 

działką 187/6 w miejscowości Piława. 

14. Opisywanie faktur –na bieżąco. 

15. Zaktualizowano ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Borne Sulinowo. 

16. Zaktualizowano ewidencję zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Borne Sulinowo. 
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17. Zaktualizowano bazę azbestową gromadzącą i przetwarzającą informacje uzyskane                         

z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo. 

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

 

W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa 

19. Rozpatrzono 5 zgłoszeń o zamiarze usunięcia drzewa.  

20. Rozpatrzono 3 wnioski dot. zezwolenia na usunięcia drzew/krzewów.  

21. Przyjęto do rozpatrzenia 4 wnioski dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

22. Sporządzono 1 umowę dot. przekazania drewna. 

23. Wystąpiono z 7 wnioskami do Starosty Szczecineckiego o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew/krzewów. 

24. Wydano 1 zaświadczenie dot. posiadania gospodarstwa rolnego na terenie gminy Borne Sulinowo.   

25. Wydano 1 zaświadczenie dot. opłacania składek na fundusz emerytalny rolników.  

26. Wydano pozwolenie na pozyskanie kwiatów lipy.  

27. Potwierdzono 1 oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej 

powierzchni użytków rolnych  wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego w danej gminie.    

28. Udzielono odpowiedzi na 1 pismo ze Starostwa Powiatowego w Szczecinku 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 

 

W zakresie gospodarki odpadami. 

29. 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. 

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

komunalnymi. 

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

32. 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  - 59 szt. 

33. Wprowadzono do programu GOMIG – dokumenty zamykające konta wyzerowane – 58 szt. 

34. Wydawanie zezwoleń na amatorski połów ryb na jeziorze Śmiadowo w roku 2019.  

35. Przygotowano i rozesłano pisma dot. prawidłowej segregacji odpadów – 9 szt. 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8 szt. 

37. Wydano decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 szt. 

38. Wydano decyzję w sprawie umorzenia odmowy zaległości w opłacie za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi – 1 szt. 

W zakresie zamówień publicznych 

39. Nadzór nad realizacja zadania Rozwój terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo 

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

W zakresie zarządzania kryzysowego: 

a) w zakresie spraw obronnych: 

- wszczęto jedno postępowanie administracyjne na wniosek Wojskowego Komendanta 

Uzupełnień w Szczecinku w sprawie przeznaczenia rzeczy ruchomych w ramach 

świadczeń Rzeczowych na uzupełnienie etatowych potrzeb jednostki wojskowej –                
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1 pojazd. Wydano 2 decyzje ( jedna decyzja uchylająca decyzję w sprawie 

przeznaczenia rzeczy ruchomych w ramach świadczeń Rzeczowych druga              

w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w ww. sprawach wobec 

osoby z terenu gminy Borne Sulinowo podlegającej powszechnemu obowiązkowi 

obrony);  

- uruchomiono syreny alarmowe w UM i  jednostkach OSP w dniu 28.05.2019 r.          

o godz. 15:53 w ramach ćwiczenia Sił Zbrojnych RP pk. „RENEGADE”. 

b) w zakresie obrony cywilnej: 

- odebrano ze  starostwa powiatowego w Szczecinku sprzętu po dokonanej kalibracji 

w ZUW Szczecinie (warsztat sprzętu OC) rentgenometr KOS-1, 5 szt., 

sygnalizatora promieniowania RS-70, rentgenoradiometr DP-75; 

c)  w zakresie zarządzania kryzysowego: 

- monitorowano bieżące zagrożenia, od 18 maja do 12 czerwca br. wydano 5 

ostrzeżeń o zagrożeniach (3 x burze z gradem/1 i 2 stopień, 2 x upał/1 i 2 stopień) 

dla mieszkańców gminy zarejestrowanych w aplikacji ”BLISKO” – na dzień 12 

czerwca 128 osób jest zarejestrowanych w aplikacji ”BLISKO”; 

- w dniu 21 maja przeprowadzono posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego br. nt. „Ocena bezpieczeństwa w okresie jesienno – zimowym  

i wypracowanie kierunków działania w okresie letnim”, opracowano dokumentację 

dotyczącą zabezpieczenia okresu letniego na terenie gminy w 2019 roku. 

d) w zakresie zabezpieczenia ppoż. 

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

W okresie informacyjnym nie stwierdzono zwiększenia liczby zdarzeń (pożarów)  

w konsekwencji wyjazdów - interwencji OSP pomimo nasilenia się zjawisk 

meteorologicznych takich jak upały i burze.  

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.  
Zgodnie z pismem Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku w I kwartale br. jednostki OSP 

Miasta Bornego Sulinowa i OSP Łubowo były dysponowane do zdarzeń 28 razy z czego 3 razy nie 

wyjechały(OSP MBS dwa razy i jeden raz OSP Łubowo). Powodem w każdym przypadku był brak 

obsady. Na prośbę Komendanta Powiatowego PSP rozesłano do ww. OSP informację o konieczności 

dokonania analizy i przedstawienia działań które zwiększą (wpłyną na zwiększenie) mobilności OSP 

MBS i Łubowo 

 REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH 

1. Działalność  Komisji ds. PRPA. 

W okresie międzysesyjnym wszczęto 4 postępowania  o  zobowiązanie do leczenia 

odwykowego na wnioski złożone przez rodzinę osoby uzależnionej oraz  Miejsko – Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.  Ponadto skierowano do biegłych – psychologa i psychiatry 

3 teczki akt spraw celu przebadania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia osób od alkoholu, 

ustalono  przyjęcia na oddział detoksykacyjny dla 3 osób, terapię odwykową w systemie stacjonarnym 

ukończyła 1 osoba.  
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2. USC 

Lp. Dane statystyczne o liczbie zadań zrealizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego  

1. Liczba sporządzonych aktów urodzeń: 

 

a)  ogółem  4 

 b) w tryb. art. 104 2 

2. Liczba sporządzonych aktów małżeństw  

 a) ogółem 10 

 b) w tryb. art. 104 2 

3. Liczba sporządzonych aktów zgonu 

 a) ogółem 35 

4. Liczba wydanych decyzji administracyjnych   

 o zmianie imienia i nazwiska 3 

5. Liczba wydanych odpisów i zaświadczeń  444 

6. Liczba przyjętych oświadczeń o wstąpieniu  

w związek małżeński 

 

 w lokalu usc 8 

 poza lokalem usc 3 

7. Liczba innych czynności kierownika usc  

 - liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających brak 

okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa                   

( art. 4 kro )  

8 

 - liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających, że 

obywatel polski lub zamieszkały na terytorium RP 

cudzoziemiec mniemający obywatelstwa żadnego państwa, 

zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć małżeństwo za 

granicą ( art. 71 )  

2 

8. Liczba wyroków rozwodowych przesłanych przez Sądy 

Okręgowe  

8 

9.  Liczba sporządzonych przypisków do aktów stanu 

cywilnego  

59 
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Do komputerowego  systemu  rejestracji aktów stanu cywilnego wprowadzono 30 aktów  z lat 

1945-2014.   

Wystąpiono o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 4 par.   

3.  Dowody osobiste: 

- złożono 226 wniosków o wydanie dowodów osobistych, 

- wydano 172 dowodów osobistych, 

 4. Działalność gospodarcza. 

W CEIDG dokonano następujące zmiany: 

- zarejestrowano 10 nowych działalności gospodarczych, 

- wprowadzono 15 zmian, 

- zawieszono 6 wpisów, 

- wykreślono 8 wpisów. 

 

5.  Ewidencja ludności: 

Liczba Ludności  wg stanu na dzień 17 czerwca 2019r.  

Miasto Borne Sulinowo: 

pobyt stały  i  czasowy     - 4782 

Gmina Borne Sulinowo: 

pobyt stały i czasowy      - 4795 

razem                             -  9577                             

W okresie od 15.04.2019r.  do  17.06.2019r.  zarejestrowano: 

- zameldowania na pobyt stały   118 

w tym cudzoziemców     1 

- zameldowania na pobyt czasowy   29 

w tym  zameldowanie cudzoziemców  5 

- wymeldowanie z pobytu stałego   150 

- wymeldowanie z pobytu czasowego  0 

- wymeldowanie administracyjne   0 

- postępowanie administracyjne o wymeldowanie  2 

Udzielono odpowiedzi na  14  wniosków  o udostępnienie danych osobowych. 

Wydano  42  zaświadczeń o zameldowaniu. 
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Wydano  5  zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych  / jednorazowe /. 

Wygaszono  0  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Zarejestrowano  15  wniosków  o wydanie Karty Dużej Rodziny. 

Zarejestrowano  7  wniosków  o wydanie Karty Seniora. 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA 

I. Przygotowano i wydano: 
 

1. Wydano 76 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Wydano 13 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. wydano 2 zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z 

ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

4. Wydano 5 postanowień opiniujących wstępny projekt podziału nieruchomości. 

5. Wydano 1 postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. 

6. Wydano 1 decyzje rozgraniczeniową nieruchomości. 

7. Wydano 2 decyzje dotyczące ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości (tzw. „renty planistycznej”). 

8. Udzielono 2 informacje publiczne dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

oraz decyzji o warunkach zabudowy.  

9. Wszczęto 5 postępowań podziałowych wznowionych w związku ze sprzeciwem Prokuratury 

Rejonowej w Szczecinku. 

10. Udzielono 6 informacji z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

II. Informacja o prowadzonych pracach w zakresie planowania przestrzennego: 

 

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. 
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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. 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przesłany do uzgodnień 

oraz opinii zgodnie z art. 11 ust. 5 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

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 6 decyzji, 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 1 decyzje zezwalającą na lokalizację urządzenia 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 6 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. 

4. Zawarto 7 umów, w których naliczono opłaty za zajęcie nieruchomości drogowej  

w związku z wbudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy Borne 

Sulinowo. 

5. Stosownie do art. 7 ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych (Dz. U z 2018r. 

poz.2068 z późn. zm.) wystąpiono do Zarządu Powiatu Szczecineckiego o opinię w 

sprawie zaliczania dwóch dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych – od 

drogi dz. nr 92 obręb Łączno do drogi dz. nr 293 obręb Juchowo, oraz od drogi dz. nr 

206/1 obręb Piława do drogi dz. nr 230/1 Piława.   
 

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: 
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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) Budowa oświetlenia drogowego w Okolu – prace projektowe: 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert i wyłoniono projektanta, 

- trwają prace projektowe. 

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

- zadanie w trakcie realizacji. 

5) Zagospodarowanie terenu działki gminnej w m. Jelonek: 

- wykonano I etap realizacji obejmujący usunięcie korzeni po wycince drzew, usunięcie 

kamieni, gruzu i wyrównanie terenu, trwają prace projektowe lokalizacji placu zabaw. 

6) Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Dąbrowica: 

- wykonano projekt zagospodarowania terenu określający lokalizację wiaty rekreacyjnej 

i placu zabaw. 

7) Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Radacz: 

- wykonano projekt zagospodarowania terenu określający lokalizację wiaty rekreacyjnej. 

8) Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piławie: 

- zadanie w trakcie realizacji. 

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

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

- wykonano dokumentację projektową, 

- złożono wniosek o dofinansowanie, 

- trwa postępowanie administracyjne w zakresie uzyskania zgody na wycinkę drzew 

zlokalizowanych w pasie drogowym. 

 

10) 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, 

- złożono wniosek o pozwolenie na budowę drogi, 

- trwa postępowanie administracyjne Starosty Szczecineckiego o wydanie decyzji na budowę, 

 

11) 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. 
 

12) 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. 

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

Sulinowo” 

- wykonano I etap remontów tj. około 80% zadania, w okresie jesiennym przewiduje się 

wykonanie pozostałych 20% zakresu zadania. 
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- naprawy nawierzchni bitumicznych dokonano na drogach gminnych w m. Kiełpino, Dąbie, 

Silnowo, Piława, Uniemino, Łubowo, Nobliny i w Bornem Sulinowie. 

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. 

- trawa procedura wyłonienia wykonawcy – przewidywany termin realizacji lipiec 2019r. 

15) Przygotowano zaproszenia do złożenia ofert na dostawę znaków drogowych w zakresie 

uzupełnień i wymiany i nowego oznakowania dróg i terenów publicznych. 

 

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 (ZMiG DP w Karlinie) 

wskaźników dotyczących energii odnawialnej, związanych z przeprowadzoną modernizacją 

budynku Szkoły w Juchowie. 

 

V. Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową: 

1) Zlecono transport, montaż i demontaż pomostu w Dąbrowicy. 

2) Zlecono uporządkowanie terenu za świetlicą w Piławie. 

3) Wykonywano drobne prace remontowe w budynku Urzędu Miejskiego. 

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

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

miasta. 

6) Przygotowano miejsce i stopy fundamentowe do posadowienia budynku zaplecza 

ratowników  przy plaży miejskiej. 

7) Trwają koszenia traw na terenach publicznych. 

 

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ 

1) Udział Burmistrza Bornego Sulinowa w części otwartej zebrania sprawozdawczo-wyborczego 

ZNP, które odbyło się w dn. 29 maja 2019 r. w SP w Juchowie. 

a) Pani Burmistrz wzięła udział w dyskusji dotyczącej wynagrodzeń nauczycieli za okres strajku 

oraz poświeconej planowanym zmianom w regulaminie wynagradzania nauczycieli. 

2) Odbyły się posiedzenia komisji rozpatrujących wnioski nauczycieli o dopłaty do czesnego w 

ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz Komisji Zdrowotnej. 

a) Komisja do rozpatrzenia wniosków o przyznanie dopłat do czesnego w ramach 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli po analizie dokumentów 
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przedłożonych wraz przez nauczycieli pozytywnie zaopiniowała cztery wnioski i przyznała 

dofinansowanie do czesnego w łącznej kwocie: 5150,00 zł. 

b) Komisja Zdrowotna po analizie dokumentów przedłożonych przez nauczycieli pozytywnie 

zaopiniowała dwa wnioski w łącznej kwocie: 3 000,00 zł 

3) Do MEN skierowano wniosek w ramach podziału 0,4% rezerwy części subwencji oświatowej 

ogólnej  na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne na realizację 

podstawy programowej w SP w Bornem Sulinowie. Wnioskowana kwota: 163 096, 00 zł. 

4) Ogłoszono konkursy w pięciu szkołach naszej gminy. Posiedzenia komisji konkursowych 

planowane są na 25 czerwca oraz 2 lipca 2019 r. 

5) Przekazano projekt uchwały w sprawie sieci szkół.  

 


