
Sprawozdanie 

z działalności Burmistrza Gminy Borne Sulinowo 

w okresie międzysesyjnym   

 

Ostatnia sesja, na której przedstawiana była informacja z działalności Burmistrza Gminy 

Borne Sulinowo odbyła się  29 maja 2008 roku. 

 

SPOTKANIA 

1. 30 maja br. – udział w Wiosennym Wieczorze Poetyckim. 

2.  30 maja br. - spotkanie z Panią Anną Wygachiewicz – Animatorem Pracy. 

3. - 30 maja br. - spotkanie z Panem Zbigniewem Kutą. 

4. - 30 maja br. – spotkanie Zastępcy Burmistrza z Panem Henrykiem Rakiem. 

5. - 31 maja br. – udział w zawodach wędkarskich dla dzieci zorganizowanych przez PZW 
Koło Terenowe w Bornem Sulinowie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. 

6. - 2 czerwca br. – spotkanie Zastępcy Burmistrza z Panem Edwardem Tarach dzierżawcą 
pola namiotowego 

7. - 3 czerwca br. – udział w otwarciu Pleneru Artystycznego pn. „Artyści integrują 
miejscowe środowisko”. 

8. - 5 czerwca br. -  spotkanie z Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Juchowie oraz Radcą prawnym Urzędu. 

9. - 5 czerwca br. -  Zebranie Wiejskie w Kiełpinie – wybory sołtysa . 

10. - 6 czerwca br. – udział w wernisażu wystawienniczo-reklamowym Pani Wiesławy 
Ilkowskiej. 

11. - 9 czerwca br. –wizja  lokalna w miejscowości Grabno. 

12. - 11 czerwca br. - spotkanie z chórem polonijnym z Grodna. 

13. - 12 czerwca br. - Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu z Marszałkiem 
Województwa Zachodniopomorskiego w Starostwie Powiatowym w Szczecinku . 

14. - 16 czerwca br. - Zastępca Burmistrza spotkał się z pełnomocnikiem właściciela firmy 
Wisbud Panem Józefem Wisłockim. 

15. - 17 czerwca br. - Zastępca Burmistrza spotkał się z firmą MAT-POL z Poznania. 

16. - 17 czerwca br. - spotkanie z przedstawicielem Spółdzielni Mieszkaniowej „KONTRA”. 

17. - 18 czerwca br. – udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki PWiK  
z siedzibą w Szczecinku. 

18. - 20 czerwca br. – udział w zakończeniu roku szkolnego w Gimnazjum Publicznym  
w Silnowie, w Szkole Podstawowej w Juchowie oraz w ZS i SP w Bornem Sulinowie. 

19. - 21 czerwca br.- Zastępca Burmistrza uczestniczył w Mistrzostwach Województwa  
w biegach na orientację w Bornem Sulinowie. 

20. - 23 czerwca br. – udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. 
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GOSPODARKA KOMUNALNA 

 
21. Podano do publicznej wiadomości poprzez: ogłoszenie w prasie lokalnej, w BIP-e oraz  

w sposób zwyczajowo przyjęty informację o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży 

położonych w: 

• Łubowie, obrębie Łubowo, działki oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 261, 

• Piławie, obrębie Piława, działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 401, 

•  lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07, przy  

Al. Niepodległości 46E, na działce oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 66/2 

o pow. 0,4724 ha,   

22. Podpisano akty notarialne zbycia nieruchomości: 

• niezabudowanej, położonej w miejscowości Przybysław, obręb Przybysław, gmina Świdwin, 

na działce oznaczonej w rejestrze gruntów Nr 97 o pow. 1,1400 ha,  

• niezabudowanej, położonej w miejscowości Przybysław, obręb Przybysław, gmina Świdwin, 

na działce oznaczonej w rejestrze gruntów Nr 96 o pow. 1,0047 ha,  

• niezabudowanej, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05, oznaczonej  

w rejestrze gruntów działką Nr 7/375 o pow. 0,0485 ha,  

• lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w miejscowości Juchowo 41, obręb Juchowo, na 

działce oznaczonej w rejestrze gruntów Nr 18/2,   

• niezabudowanej, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05, oznaczonej  

w rejestrze gruntów działką Nr 7/206 o pow. 0,0020 ha,  

23. Podpisano protokoły uzgodnień do zawarcia aktu notarialnego zbycia nieruchomości: 

• niezabudowanej, położonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi, oznaczonej  

w rejestrze gruntów działką Nr 331/3 o pow. 0,0500 ha, za cenę 18.483 zł, 

• niezabudowanej, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06, oznaczonej  

w rejestrze gruntów działką Nr 87/113 o pow. 0,1595 ha, za cenę 43.127 zł, 

• niezabudowanej, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06, oznaczonej  

w rejestrze gruntów działką Nr 87/114 o pow. 0,1563 ha, za cenę 43.127 zł, 

• niezabudowanej, położonej w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, oznaczonej  

w rejestrze gruntów działką Nr 54/15 o pow. 0,1238 ha, za cenę 21.228 zł, 

• zabudowanej, położonej w miejscowości Liszkowo 41, obręb Liszkowo, na działce oznaczonej 

w rejestrze gruntów Nr 1/2 o pow. 0,1500 ha, za cenę 20.000 zł,  

24. Zrezygnowano z przysługującego w myśl art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami, prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej 

w:  

• Łubowie, obręb Łubowo, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 220/15 o pow. 0,0700 

ha, za cenę 38.000 zł, 
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• Bornem Sulinowie, obręb 06, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 37/114 o pow. 

0,0138 ha, za cenę 2.000 zł, 

25. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa 

własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U  

z 2007r. Nr 191, poz. 1365) przesłano do Urzędu Wojewódzkiego miesięczne sprawozdanie  

o realizacji art. 1 w. cytowanej ustawy. 

26. Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Szczecinku – Wydziału Ksiąg Wieczystych  

o ujawnienie w księdze wieczystej Nr 17505, działki położonej w miejscowości Kucharowo 

oznaczonej Nr 29 o pow. 0,5500 ha. 

27. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku informację, iż niżej wymienione osoby nie 

zrealizowali roszczeń z tyt. pozostawionego mienia poza granicami państwa polskiego 

poprzez nabycie prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu 

Państwa na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo, dot. Pani Eryki Obłamskiej i Anieli 

Krakowskiej. 

28. Wysłano do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie okresowe sprawozdanie w sprawie zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej.  

29.  Prowadzi się nadzór nad pracami Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 138/99 Wojewody 

Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 1999 roku szacującej szkody powstałe  

w gospodarstwach rolnych dotkniętych klęską suszy w miesiącach maj, czerwiec 2008 roku. 

30. Powiadomiono sołtysów w sprawie wprowadzania programu zwalczania choroby 

Aujeszkiego u świń na terenie powiatu szczecineckiego rozpoczętą dnia 19.05.2008 roku. 

31. Wykonano spisy rolne w 35 gospodarstwach wylosowanych z terenu gminy Borne Sulinowo 

przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. 

32. Zawarto umowy na dzierżawę (najem), następujących nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Borne Sulinowo: 

• Lokal magazynowo-garażowy o pow. 24 m2, położony w miejscowości Borne Sulinowo 

oznaczony w ewidencji gruntów numerem 1/180, obręb Borne 07,  Stawka czynszu 1,50 zł za 

1m2 lokalu + 22% VAT (miesięcznie) + podatek od nieruchomości. Okres dzierżawy 3 lata. 

• Działkę niezabudowaną o pow. 0,3600 ha, położoną w miejscowości Łubowo, oznaczoną  

w ewidencji gruntów numerem 421, obręb Łubowo. Stawka czynszu 75,00 zł. (rocznie). 

Okres dzierżawy 2 lata. 

• Działki o powierzchni od 100 m2 do 400 m2 przeznaczone na cele ogródków działkowych, 

oznaczone w ewidencji gruntów nr 147, 148 położone w miejscowości Krągi, obręb Krągi. 

Okres dzierżawy 10 lat. 

33. Wystawiono ofertę nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu: 

• Część działki o pow. 195 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/153, położonej               

przy ul. Wrzosowej w Bornem Sulinowie, obręb Borne 07. Minimalna stawka czynszu 0,50 
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zł. za 1m2 powierzchni użytkowej + 22% VAT (rocznie) + podatek od nieruchomości. Okres 

dzierżawy 3 lata. 

• Część działki o pow. 350 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów nr 37/84, położonej               

przy ul. Al. Niepodległości w Bornem Sulinowie, obręb Borne 06, z przeznaczeniem na cele 

rekreacyjne. Minimalna stawka czynszu 0,50 zł. za 1m2 powierzchni użytkowej + 22% VAT 

(rocznie) + podatek od nieruchomości. Okres dzierżawy 3 lata. 

• Wydzielone działki gruntów o powierzchni od 100 m2 do 400 m2 przeznaczone na cele 

ogródków działkowych, oznaczone w ewidencji gruntów nr 147, 148 położone  

w miejscowości Krągi, obręb Krągi. Okres dzierżawy 10 lat. 

• Lokal magazynowo – produkcyjny o pow. 376,40 m2, położony przy ul. Al. Niepodległości  

w miejscowości Borne Sulinowo, oznaczony w ewidencji gruntów numerem 87/51, obręb 06. 

Okres dzierżawy 10 lata. 

34. Rozwiązano umowę dzierżawy: 

• na ogródek działkowy oznaczony nr 48, położony na działkach oznaczonych w ewidencji 

gruntów nr 147 i 148 o łącznej pow. 7,8093 ha,  w miejscowości Krągi. 

• na ogródek działkowy oznaczony nr 88 i nr 93, położony na działkach oznaczonych  

w ewidencji gruntów nr 147 i 148 o łącznej pow. 7,8093 ha, w miejscowości Krągi. 

• ogródek działkowy oznaczony nr 86, położony na działkach oznaczonych w ewidencji 

gruntów nr 147 i 148 o łącznej pow. 7,8093 ha, w miejscowości Krągi. 

35. Przeprowadzono kontrolę stanu technicznego obiektu: 

• Przeprowadziłam kontrolę stanu obiektu, położonego na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów nr 12, przy ul. Chrobrego w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07 oraz 

lokalu użytkowego położonego w miejscowości Piława na działce oznaczonej  

w ewidencji gruntów 180/2, obręb Piława.    

36. Wydano zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości.: 

• oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 159, położonej w miejscowości Borne Sulinowo 

ul. Adama Mickiewicz, obręb Borne 06, otrzymała numer porządkowy 3; 

• oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 9/3, położonej w miejscowości Ciemino Małe, 

obręb Ciemino, otrzymała numer porządkowy Ciemino Małe 20A; 

• oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 367, położonej w miejscowości Kragi, obręb 

Krągi, otrzymała numer porządkowy  Krągi 124; 

• oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 36/2, położonej w miejscowości Ciemino, obręb 

Ciemino, otrzymała numer porządkowy Ciemino Małe 18 B; 

• oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 81/2, położonej w miejscowości Borne Sulinowo 

ul. Aleja Niepodległości, obręb Borne 06, otrzymała numer porządkowy 37 A; 

• oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 12/12, położonej w miejscowości Dabrowica, 

obręb Dabrowica, otrzymała numer porządkowy  Dąbrowica 2 B; 
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• oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 367/2, położonej w miejscowości Silnowo, obręb 

Silnowo, otrzymała numer porządkowy Jeziorna 16; 

• oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 361, położonej w miejscowości Silnowo, obręb 

Silnowo, otrzymała numer porządkowy Sosnowa 12; 

• oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 171, położonej w miejscowości Piława, obręb 

Piława, otrzymała numer porządkowy 47; 

• oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 12/130, położonej w miejscowości Dąbrowica, 

obręb Dąbrowica, otrzymała numer porządkowy 3 

37. Sporządzono Aneks do Umowy Dzierżawy Nr 9/2007. 

38. Uczestniczono w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej, które odbyło się w miesiącu maju 

      i czerwiec br. 

 

FINANSE 

39.  Zarządzeniem Nr 32/2008 Burmistrza Gminy Borne Sulinowo z dnia 19 maja 2008 roku 

podano do publicznej wiadomości informacje obejmujące: wykonanie budżetu Miasta  

i Gminy Borne Sulinowo za rok 2007, kwotę zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2007r., 

kwoty dotacji otrzymanych od JST i udzielonych innym JST, wykaz udzielonych poręczeń  

i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie 

posiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono 

spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych 

kwot i przyczyn umorzenia, wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy 

publicznej.  

 

40.  Zarządzeniem Nr 33/2008 Burmistrza Gminy Borne Sulinowo z dnia 30 maja 2008 roku 

wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2008 rok na podstawie: 

 - pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.KK-3011-

2/58/2008 z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 

62.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania, 

    - pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.KK-3011-

2/67/2008 z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 

20.944,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania 

zawodowego młodocianych pracowników (I transza). 

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) między działami (rezerwa budżetowa), 

rozdziałami i paragrafami w łącznej wysokości 103.371,46 zł.  

 

41. Zarządzeniem Nr 37/2008 Burmistrza Gminy Borne Sulinowo z dnia 20 czerwca 2008 roku 

wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2008 rok polegające na 
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przeniesieniu wydatków (+, -) między rozdziałami i paragrafami w łącznej wysokości 

45.970,72 zł. 

 

42. - 16.06.2008r. została przeprowadzona kontrola problemowa w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Juchowie.  

Przedmiotem kontroli była: 

    - sprawozdawczość budżetowa – rzetelność sporządzania sprawozdań, 

    - terminowość regulowania zobowiązań: odprowadzanie podatku do osób fizycznych, 

odprowadzanie składek ZUS, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok, 

    - wydatki bieżące: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, 

    - uregulowania wewnętrzne i zasada polityki rachunkowości, 

    - wykorzystanie środków przekazanych z budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bornem Sulinowie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”.  

 Kontrola została przeprowadzona przez Kierownika Referatu Finansów i Budżetu oraz Główną 

Księgową Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.  

Wnioski pokontrolne: 

- powierzyć obowiązki i odpowiedzialność Głównej Księgowej zgodnie z art.  45 pkt. 1 ustawy  

z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104  

z późniejszymi zmianami), 

- dostosować instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów, do obowiązujących 

przepisów w tym zakresie (zmiana publikatora tekstu jednolitego ustawy z dnia 29 września 

1994 roku o rachunkowości) oraz dokonać zmian polegających na umieszczeniu zapisów, kto 

sprawdza dokumenty pod względem formalnym i rachunkowym, a kto zatwierdza je do wypłaty, 

- dostosować Zakładowy plan kont do obowiązujących przepisów tj. do zapisów rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 

planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych 

jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.), 

- przeprowadzać inwentaryzację zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną oraz zgodnie z art. 26 

pkt. 3 ust. 1) ustawy o rachunkowości, 

- stosować się do zapisów porozumienia z dnia 27 grudnia 2007 roku zawartego w związku  

z realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” tj. nie zaniżać i nie 

zawyżać stawek żywieniowych w poszczególnych miesiącach Ponadto zaoszczędzone środki 

finansowe w kwocie 650,70 zł rozliczyć do końca roku szkolnego. 
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PROMOCJA I WSPÓŁPRACA 

 

43. Udział w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym 

 

a) „Inicjatywy lokalne”  - Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek na 

organizację Międzynarodowego Pleneru Artystycznego „Artyści integrują środowisko lokalne” 

otrzymał dofinansowanie w kwocie 23 975 zł. 

b) „Europa dla obywateli” - Gmina Borne Sulinowo otrzymała od Agencji Wykonawczej 

Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej dotację w wysokości 2 346,31 

euro na realizację projektu „15 lat Gminy Borne Sulinowo w Europie – spotkanie mieszkańców 

gmin partnerskich Ralsko, Amt Anklam Land i Borne Sulinowo”. 

 

44. Dokumenty strategiczne do wniosków o dotacje 

a) Plany odnowy miejscowości - Zebrano i przekazano firmie wykonującej Plany Odnowy 

Miejscowości pierwszą część informacji. Obecnie przygotowywane są propozycje inwestycji do 

zrealizowania na terenie miejscowości ujętych w Planach Odnowy. 

 

45. Przygotowania do złożenia wniosków o dotacje 

a) PROW 2007-2013 „Odnowa wsi” - Kontynuowane są przygotowania do stworzenia 

projektu "Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie 

ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych". (miejscowości: Krągi, Jeleń, Ciemino, Łączno, 

Silnowo, Juchowo, Radacz, Kiełpino, Dąbie, Uniemino, Piława, Rakowo, Łubowo, Nobliny, 

Liszkowo)..  

 

46. Zagospodarowanie terenu gminy  

a) place zabaw   Zamontowano urządzenia zabawowe w miejscowościach  Nobliny,  Juchowo 

oraz Dąbie.  

b) Hot spot - Zamówiono sprzęt do uruchomienia przed UMiG Borne Sulinowo hot-spota 

(otwartego i dostępnego publicznie punktu umożliwiającego bezpłatny dostęp do Internetu za 

pomocą sieci bezprzewodowej).  

 

47. Przygotowanie do sezonu turystycznego 
 
a) oznakowanie turystyczne gminy - przygotowano projekty graficzne znaków drogowych 

E22b, E22c oraz E12, które posłużą do oznakowania atrakcji turystycznych w gminie Borne 

Sulinowo. 

b) inwentaryzacja szlaków turystycznych - Zlecono inwentaryzację 3 szlaków 

rowerowych: „Kraina odwróconego krzyża”, „Kraina małych jezior” i „Nad jezioro Ciemino” 

oraz 1 szlaku kajakowego „Szlak wodny Piławy”.  
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c) wydawnictwo szlak kajakowy Piława - Zlecono opracowanie tekstu i materiału 

fotograficznego do wydawnictwa Szlak kajakowy „Piława”.  

 

48. Współpraca z mediami  

Przekazano informacje dot. prowadzonych projektów oraz spraw przez referaty UMiG , a także  

wydarzeń odbywających się na terenie gminy Borne Sulinowo  gazecie  Głos Koszaliński .  

 

49. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

- sporządzono aneksy do umowy podpisanej przez Środowiskowe Koło PCK,  

- opracowano i przesłano do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ankietę „Monitoring 

współpracy Gmin oraz ich jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych z sektorem 

pozarządowym za rok 2007”, 

- sporządzono elektroniczną wersję kroniki Stowarzyszenia Trzeźwościowego Klub Abstynenta  

„Pierwszy Krok” , 

- zaprojektowano logo dla Klubu Abstynenta "Pierwszy Krok".  

 

50. Współpraca z zagranicą 
 
W dniach 12-15 czerwca 2008r. w gminie Borne Sulinowo gościła 17–osobowa delegacja z 

partnerskiej gminy Ralsko i 12-osobowa delegacja z Amt Anklam Land. Goście wzięli czynny 

udział w oficjalnej części obchodów, zwiedzali teren miasta i gminy oraz uczestniczyli w 

wydarzeniach związanych z 15-stą rocznicą Bornego Sulinowa.  

Dn. 14.06.2008r. Borne Sulinowo odwiedziła kilkunastoosobowa grupa motocyklistów – 

mieszkańców Amt Anklam Land, wśród których byli m.in. burmistrz i sekretarz urzędu Amt 

Anklam Land.  

Podczas pobytu delegacji w Bornem Sulinowie odbyły się spotkania przedstawicieli różnych grup 

zawodowych z naszej gminy i gmin partnerskich m.in. spotkania nauczycieli, sportowców, 

lotników i leśników. Pobyt gości w Bornem Sulinowie był koordynowany przez pracownika 

Referatu PW w związku z realizacją projektu „15 lat Gminy Borne Sulinowo w Europie – 

spotkanie mieszkańców gmin partnerskich Ralsko, Amt Anklam Land i Borne Sulinowo”.  

 

51. Organizacja imprez 
 
- współpraca w opracowaniu i wydaniu albumu „Miasto i Gmina Borne Sulinowo”, 

- opracowanie certyfikatów uczestnictwa w obchodach 15-lecia, podziękowania dla honorowych 

obywateli i gości honorowych, 

- wykonano 100 szt. pieczęci lakowych, 

- udział w spotkaniu ks. proboszczem Jerzym Stadnikiem dot. przebiegu Mszy. Św. 

inaugurującej obchody 15-lecia Bornego Sulinowa, 
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- udział w spotkaniu z dyrektorem Biura Handlowego Euro-Matex P. Renatą Białek dot. 

sponsorowanego oprawienia 9 tablic historycznych, 

- udział w spotkaniu z przedstawicielem Orkiestry Dętej ze starego Chwalimia dot. występu 

orkiestry podczas 15-lecia Bornego Sulinowa, 

- udział w spotkaniu Komitetu Organizacyjnego ds. obchodów 15-lecia Bornego Sulinowa, na 

spotkaniu omówiono ostateczny stan wykonania przydzielonych poszczególnym członkom 

komitetu zadań, 

- zamówiono 5 drewnianych herbów (sponsorowała Rada Osiedla Nr 1 w Bornem Sulinowie), 

- zamówiono 9 tablic historycznych przed głównymi budynkami w Bornem Sulinowie 

(sponsorowali: Rada Osiedla Nr 2 w Bornem Sulinowie, Biuro Handlowe Euro-Matex, 

Kronospan Szczecinek), 

- opracowano i przesłano  mediom: Głos Koszaliński, Obserwator Zachodniopomorski, Radio 

Eska materiały nt. obchodów 15-lecia Bornego Sulinowa celem reklamowania imprezy na kilka 

dni przed jej rozpoczęciem. Nagrano również zapowiedź imprezy w TV Gawex, 

 

52. Oświata 

a) stypendia motywacyjne  

W związku z zakończeniem roku szkolnego 2007/2008 oraz zgodnie z  art. 90 b ust. 3 oraz 

90 c ust. 3 ustawy o systemie oświaty, uczniom z Gminy Borne Sulinowo przyznano 

stypendia motywacyjne za osiągnięcia sportowe i naukowe. Wysokość stypendium 

ustalonego na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych wyniosła 128 

zł. Środki finansowe, wyliczone na podstawie przesłanych ze szkół list imiennych uczniów, 

przesłano na konta szkół. Dla najzdolniejszych uczniów z Gminy Borne Sulinowo 

sporządzono 103 dyplomy, które przedstawiciele UMiG wręczyli dn. 20.06.2008r. podczas 

uroczystego zakończenia roku szkolnego.  

b) Stypendia szkolne  

Pracownik referatu PW opracował listę wnioskodawców, którzy rozliczyli się z I transzy 

pobranego stypendium szkolnego i nabyli prawo do otrzymania drugiej transzy stypendium 

na rok szkolny 2007/2008. Pomiędzy wnioskodawców rozdysponowano kwotę 124.828,06 

zł. Uczeń, w którego rodzinie dochód wynosił poniżej 351 zł na członka rodziny, w II 

semestrze otrzymał dofinansowanie w wysokości 414, 68 zł. Stypendium zostało wypłacone 

w dniach 12-13 czerwca 2008r. 

c)  Obowiązek szkolny  

Na podstawie wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnych wystawionych przez szkoły, 

pracownik Referatu PW wydał postanowienia o nałożeniu grzywny na czworo rodziców, 

których dzieci nie realizują obowiązku szkolnego. Decyzją Burmistrza Gminy Borne 

Sulinowo nałożono karę w wysokości 100 zł.  

d) Wyprawka szkolna  

Zgodnie z projektem rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 26.05.2008r. Urząd Miasta  

i Gminy   Borne Sulinowo, przy współpracy szkół z terenu gminy, rozpoczął procedurę 
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związaną z dofinansowaniem zakupu podręczników w klasach „O” i I – III szkół 

podstawowych. Opracowano wniosek o dofinansowanie wyprawki szkolnej. Wniosek jest 

dostępny w UMiG oraz sekretariatach poszczególnych szkół. 

e) w zakresie kontroli i nadzoru nad organizacją pracy placówek oświatowych 

- Przeprowadzono    kontrolę w Szkole Podstawowej w Jeleniu. Celem kontroli było 

sprawdzenie  realizacji  zaleceń  pokontrolnych wydanych przez Burmistrza dotyczących 

prawidłowości zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu uczniów na placówce  

i prowadzenia dokumentacji  powypadkowej. Stwierdzony podczas kontroli stan faktyczny 

nie budził zastrzeżeń. W kontrolowanej jednostce dalszych zaleceń nie wydano, 

- Zatwierdzono do realizacji  projekty arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2008/2009  po 

uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Szczecinie, Delegatura w 

Koszalinie, 

- skontrolowano harmonogramu gminnych konkursów szkolnych pod względem wykorzystania 

środków na 2008 r. Do dnia zakończenia zajęć w bieżącym roku szkolnym szkoły wykorzystały 

50% przyznanych środków, 

 
53.  Sprawy obywatelskie i społeczne 

 

a) Zatrudnienie skazanych. 

Gmina Borne Sulinowo na podstawie porozumienia z Sądem Rejonowym w Szczecinku  

prowadzi nieodpłatnie dozorowane prace na cele społeczne,  do których kierowane są osoby 

posiadające wyrok – zamianę kary pozbawienia wolności na odpracowanie godzin na cele 

społeczne. Tą formą resocjalizacji objęto w miesiącu  maju 5 osób  z 25 oraz 6 osób z 26                 

w miesiącu czerwcu zgłoszonych przez Sąd. Osoby te kierowane są głównie do prac 

porządkowych na terenie gminy w miejscu zamieszkania. 

 
 
b) Działalność  Komisji ds. PRPA. 
- W okresie międzysesyjnym odbyły się dwa posiedzenie Komisji. Komisja wezwała na 

posiedzenia do stawienia się 21 osób w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego. 

Stawiło się 8 osób.  

- Złożono 3 wnioski  do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich                    

o zobowiązanie do leczenia odwykowego. 

- Odbyła się 1 interwencja  w miejscu zamieszkania uczestników postępowania o zobowiązanie 

do leczenia odwykowego.   

- Do Komisji wpłynęły  5 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Ponadto                     

skierowano do biegłych – psychologa i psychiatry 8 teczek akt spraw w celu przebadania                      

i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia osób od alkoholu. 

- Zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok 

zorganizowano kolonię profilaktyczną dla dzieci w wieku  od 9-16 lat, która odbędzie                         

się w dniach 21.06-04.07.2008r. w Ośrodku Wczasowo – Kolonijnym „ Bryza Morska”                   
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w Jarosławcu. Kolonia będzie opierać się na szczegółowym harmonogramie  zajęć 

profilaktycznych i  terapeutycznych, ponadto obejmować będzie zabawy integracyjne w grupach, 

wycieczki nad morze, poznawanie okolicy, obserwację przyrody, konkursy plastyczne, gry  

i zabawy rekreacyjno-sportowe oraz projekcje filmów. Wyjątkowa lokalizacja obiektu sprzyja 

zapewnieniu dzieciom odprężenia psychicznego i pomaga w pracy terapeutycznej prowadzonej 

przez opiekunów. 

 
54. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

 
a) Trwają prace planistyczne nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego dla 

Miasta Borne Sulinowo. Od dnia 22 maja 2008r. projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, został przekazany do opiniowania i uzgodnień z 

instytucjami, wymaganymi ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. - 26 

czerwca 2008r. mija termin uzgodnień przedmiotowego planu. Po uzyskaniu pozytywnych 

uzgodnień i opinii projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

Miasta Borne Sulinowo zostanie wyłożony do publicznego wglądu na okres  min. 21 dni. 

Ponadto od dnia 29 maja 2008r. projekt planu jest udostępniony dla mieszkańców, 

inwestorów i osób zainteresowanych pracami planistycznymi w mieście. 

b) Trwają prace przygotowawcze do zmiany studium dla obrębów: Piława, Silnowo, Kiełpino, 

Jelonek, Juchowo. - 2 czerwca 2008r. zostały rozesłane zapytania ofertowe  na wykonie 

ekofizjografii na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu Piława, Silnowo, Juchowo, Kiełpino, Jelonek. Zapytanie zostało 

wysłane do pięciu  biur projektowych. Wpłynęła jedna oferta. Podana cenna brutto, 

znacznie przekracza środki przeznaczone w budżecie na w/w opracowanie. Zapytanie 

ofertowe zostanie ponowione. 

c) Trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla 

nieruchomości nr 12/91, 12/68, 12/65, 12/64, 22/20 położonych w miejscowości 

Dąbrowica. - 12 czerwca 2008r. wpłynął do tutejszego urzędu projekt dla w/w terenu pod 

nazwą „Centrum turystyczne Dąbrowica”. Autor planu „Studio Plan Złocieniec” Piotr 

Kozłowski. Do w/w projektu dołączono ekofizjografię oraz prognozę oddziaływania na 

środowisko. Dokumenty te zostały opracowane przez Biegłych Wojewody 

Zachodniopomorskiego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko. Po 

akceptacji projektu przez Burmistrza, zostanie on skierowany do opiniowania przez 

Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną. 

d) Wydano: 

• dwadzieścia cztery wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 

• trzydzieści pięć zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 

• pięć decyzji w sprawie podziału nieruchomości,  
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• cztery postanowienia w sprawie podziałów nieruchomości, 

• trzy decyzje rozgraniczeniowe, 

• jedną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, 

• pięć opinii urbanistycznych. 

e) Wszczęto dwa postępowanie w sprawie wydania decyzji rozgraniczeniowej.  

 

55. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
a) Wydano dwanaście pozytywnych decyzji w sprawie wycinki drzew. 

b) Prowadzone jest sześć postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

c) Przesłane zostały do zaopiniowania aktualizacje Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta 

i Gminy Borne Sulinowo na lata 2008-2011 i Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i 

Gminy Borne Sulinowo na lata 2008-2011. 

d) Prowadzone jest postępowanie w sprawie umożliwienia dostępu do wody objętej 

powszechnym korzystaniem- jez. Ciemino m. Grabno. Ustaleni zostali właściciele 

nieruchomości która ma umożliwić dostęp do jez. Ciemino. Przeprowadzona została 

lustracja w terenie polegająca na oględzinach wyznaczonej części nieruchomości. 

e) Zakończone zostało jedno postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

f) Podpisano z Wojewodą Zachodniopomorskim porozumienie w sprawie udzielenia 

upoważnienia Gminie Borne Sulinowo do przeprowadzenia prac renowacyjnych 

drewnianego krzyża i wymiany nawierzchni alejek na cmentarzu żołnierzy Wojska 

Polskiego i Armii Sowieckiej w Bornem Sulinowie -Krągach. Całkowity koszt zadania 

wyniesie 14.600zł. Środki finansowe na realizację w/w zadań pochodzić będą z Rady 

Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie i wynosić będą 12.000zł. Natomiast 

pozostała kwota w wysokości 2.600zł stanowić będzie część środków przyznanych 

Gminie z budżetu Wojewody na bieżące utrzymanie cmentarzy w 2008r. W trakcie 

przygotowania jest dokumentacja niezbędna do oszacowania zakresu czynności objętego 

porozumieniem. 

g) Prowadzone jest z urzędu postępowanie administracyjne nakazujące usunięcie  

z nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów nr 87, nr 86 i nr 104/1 obr. Uniemino 

odpadów budowlanych pochodzących z rozbiórki. 

h) Wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia Spółce 

REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. z Poznania zezwolenia na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Borne Sulinowo. 
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56. INWESTYCJE 

a) Zakupiono 24 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów: 12 szt. pojemników 

siatkowych o poj. 1100l do selektywnej zbiórki odpadów z tworzywa sztucznego, 4 szt. 

pojemników o poj. 1100l do selektywnej zbiórki odpadów z papieru oraz 8 szt. 

pojemników o poj. 1100l do selektywnej zbiórki odpadów ze szkła. Całkowity koszt 

zamówienia wyniesie 19.954,32 zł. 

b)  zakupiono 37 szt. koszy ulicznych o pojemności 50 l ze słupkiem. Całkowity koszt 

6.906,42 zł. 

c) Zakupiono cztery słupy ogłoszeniowe na kwotę 7.442,00 zł. Słupy zamontowano przy  

ul. Zielonej, Lipowej i przy skrzyżowaniu ul. Sosnowej i Al. Niepodległości. 

d) Zakupiono 25 szt. ławek parkowych z oparciem na kwotę 11.224,00 zł oraz 25 szt. koszy 

ulicznych betonowych na kwotę 7320,00 zł. 

e) Wykonano dokumentację budowlaną i przeprowadzono remont nawierzchni jezdni  

ul. Zielonej w Bornem Sulinowie na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Bolesława 

Chrobrego. 

f) Trwają prace w zakresie zagospodarowania terenu parkowego położonego pomiędzy 

ulicami Zieloną i Jeziorną w Bornem Sulinowie. Wykonano prace niwelacyjne, 

uzupełniono krawężniki i wyrównano pobocza od strony ul. Jeziornej i Zielonej. 

Dokonano nasadzeń drzew i krzewów. 

g) Trwają remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta  

i gminy Borne Sulinowo. Wykonano 80% przewidywanego zakresu rzeczowego.  

h) Wykonano dokumentację budowlaną i przeprowadzono remont nawierzchni jezdni  

i regulację poboczy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie na odcinku od Al. Niepodległości 

do ul. Biwakowej. Z poboczy usunięto nadmiar ziemi oraz korzenie drzew które 

bezpośrednio zagrażały pojazdom. 

i) Trwają prace związane z budową ogrodzeń cmentarzy komunalnych. Wykonano już 

ogrodzenie cmentarzy w Juchowie, Łubowie i Kiełpinie. Pozostaje do wykonania 

ogrodzenie cmentarza w Bornem Sulinowie.   

j) - 9 czerwca br. Komisja Drogowa przy Starostwie Powiatowym w Szczecinku 

przeprowadziła lustrację w terenie i pozytywnie zaopiniowała planowaną zmianę 

organizacji ruchu drogowego ul. Zielonej z jezdni o ruchu dwukierunkowym na jezdnię  

o ruchu jednokierunkowym. Pozostaje wykonać i uzgodnić projekt zmiany organizacji 

ruchu, zakupić i zamontować nowe oznakowanie. 

k) Wykonano remont drogi dojazdowej do hali sportowej od ul. Reja. 

l) Trwają prace w zakresie rozbiórki bruku przy obiektach magazynowych tzw. elewatorów 

zbożowych z powodu licznych kradzieży. Zabezpieczony materiał będzie wykorzystywany 

sukcesywnie przez gminę przy wykonywaniu prac związanych z zagospodarowaniem 

terenów. 
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m) Na terenie działki placu publicznego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Zielonej  

i Al. Niepodległości w trakcie wykonania sposobem gospodarczym obiekt małej 

architektury z nasadzeniami kwiatowymi.  

n) Wytyczono geodezyjnie drogę wewnętrzną gminną do gruntów rolnych w m. Liszkowo. 

Ze względu na kolizje przebiegu drogi z gruntami prywatnymi jest przygotowywany 

zakres niezbędnych robót w celu wyłonienia wykonawcy i przeprowadzenia prac  w lipcu 

br. 

o)  Przygotowano dokumentację budowlaną i zgłoszono w Starostwie Powiatowym  

w Szczecinku zamiar wykonania robót budowlanych na cmentarzu żołnierzy Wojska 

Polskiego i Armii Sowieckiej w Bornem Sulinowie. Przewidywany czas wykonania  

to sierpień br. 

p) Wykonano remont 137 ławek na terenie miasta Borne Sulinowo. 

q) Przygotowano i wysłano do biur projektowych zaproszenie do złożenia oferty na 

przygotowanie dokumentacji budowlanej dotyczącej rozbiórki będących w bardzo złym 

stanie technicznym 3 obiektów magazynowych tzw. elewatorów zbożowych znajdujących 

się przy ul. Towarowej w Bornem Sulinowie. Wpłynęła 1 oferta na kwotę: 33’550,00zł 

brutto.  Z uwagi na konieczność minimalizacji kosztów gminy prowadzone są negocjacje 

z potencjalnymi wykonawcami prac rozbiórkowych w celu doprowadzenia do podpisania 

umowy  na dokonanie rozbiórki i utylizacje odpadów.  

r) Przygotowano i wysłano do biur projektowych zaproszenie do złożenia oferty na 

wykonanie projektu oświetlenia parku miejskiego zlokalizowanego przy ul. Zielonej 

i Jeziornej. Wpłynęła 1 oferta na kwotę: 7’869,00zł brutto. 

s) Przygotowano i podpisano umowę – dotacji na remont kościoła w Kiełpinie. 

t) Przygotowano dokumentację przetargową na obsługę geodezyjną Gminy Borne 

Sulinowo. 

u) W trakcie przygotowywania dokumentacja przetargowa na drugi etap remontu budynku 

koszarowego ul. Słowackiego 9. 

v) W trakcie przygotowywania dokumentacja przetargowa na dowóz dzieci do szkół. 

w) Rozpoczęto prace  związane z wykonaniem niezbędnego remontu stadionu sportowego  

w Łubowie.   

 

 

Borne Sulinowo, dnia  23 czerwca 2008 r. 

 


