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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  22 września  2016 r. 

 

SPOTKANIA 

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła                                

w następujących spotkaniach: 

 

 26 września 2016r. – rada nadzorcza PUK Borne Sulinowo, 

 28 września 2016r. – udział w obradach  konwentu Marszałków - Luboradza, 

 29 września 2016r. – wizytacja Konwentu Marszałków w Bornem Sulinowie, 

 01 października 2016r. – udział w  I Otwartym Turnieju w Bule o Puchar Burmistrza 

Bornego Sulinowa, 

 03 października 2016r. – inauguracja roku akademickiego – Borneński Uniwersytet 

Trzeciego Wieku, 

 04 października 2016r. – TV Gawex – Program Samorządowy,   

 04  października 2016r. – spotkanie z Dyrektorem Zespołu Parków Krajobrazowych – 

umowa w ramach RPO zagospodarowanie terenów, 

 05 października 2016r. –spotkanie z Prezesem PUK – sprawy bieżące, 

 06 października 2016r. – z Sołtysem Sołectwa Śmiadowo – sprawy bieżące, 

 06 października 2016r. - podpisanie aktu notarialnego – Notariusz Ryndak, 

 10 października 2016r. – spotkanie Prezesem Związków Zawodowych Oświaty 

„Solidarność” w Szczecinku w sprawie sytuacji ekonomicznej pracowników obsługi 

szkół, 

 10 października 2016 r.- spotkanie z Prezesem PUK – sprawy bieżące, 

 11 października 2016r. – udział w nadzwyczajnym zebraniu zarządu LGD Szczecinek, 

 12 października 2016r. – udział w posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego                    

i Polityki Regionalnej – Szczecinek, 
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 12 października 2016r. – udział w Posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego                  

i Polityki Regionalnej –  obrady nt. zagospodarowania mienia po Jednostkach Armii 

Radzieckiej - Borne Sulinowo, 

 13 października 2016r. – spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Borne Sulinowo 

dotyczące zawarcia porozumienia w sprawie użyczenia terenów Nadleśnictwa pod 

planowane trasy rowerowe w ramach RPO, 

 17 października 2016r. – udział w gminnych obchodach Dnia Edukacji Narodowej – 

Szkoła Podstawowa w Juchowie, 

 18 października 2016r. – spotkanie z Kierownikiem MGOPS Borne Sulinowo – 

sprawy bieżące, 

 22 października 2016r. – udział w uroczystym Jubileuszu X-lecia działalności zespołu 

śpiewaczych Jarzębiny z Jelenia, 

 25 października 2016r. – dzień seniora i jubilata – ZERiI Łubowo, 

 27 października 2016r. – udział w dyskusji publicznej nad przyjętym planem 

zagospodarowania dla miejscowości Grabno, 

 

 

W sprawach skarg i wniosków w okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego 

Sulinowa oraz Zastępca Burmistrza  przyjęli  29  interesantów. 
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REFERAT  PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 

1. W miesiącu październiku 2016 r. przesłano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

za pomocą aplikacji, informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie                      

i rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym tj. za wrzesień 2016 r.. 

2. W miesiącu październiku 2016 r. trwały prace na projektem budżetu i projektem uchwał 

dotyczących podatków na 2017 r. 

3. W miesiącu październiku 2016 r. przesłano do regionalnej Izby Obrachunkowej                      

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

kwartał 2016 r. 

4. W miesiącu październiku 2016 r. wystawiono i przesłano do Naczelników Urzędów 

Skarbowych tytuły wykonawcze dotyczące  zaległości podatkowych.   

5. W miesiącu październiku 2016 r. przeprowadzono kontrole podatkowe w celu 

sprawdzenia zgodności opodatkowania gruntów i budynków ze stanem faktycznym. 

 

REFERAT  FINANSÓW I BUDŻETU 
 

1. Na podstawie Zarządzenia Nr 79/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 września 

2016 roku wydano wytyczne do projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok. 

Zarządzenie wysłano do kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów 

w Urzędzie i na samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie.  

Wnioski do projektu  mogą być składane Burmistrzowie Bornego Sulinowa w terminie  

do dnia 15 października 2016 roku. Wnioski o dofinansowanie złożone po 15 października 

oraz w trakcie roku budżetowego będą rozpatrywane przy projektowaniu budżetu na rok 

następny. 

2. Na podstawie Zarządzenia Nr 80/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 września 

2016 roku wprowadzono zmiany do budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok 

polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 90.870,97 zł, 

w tym na podstawie: 

     - pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie  

Nr FB-1.3111.41.13.2016.MR z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji 

celowej o kwotę 118.376,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych  

na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

na realizację zasiłków dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej  

z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne  

i zasiłki dla opiekunów oraz o kwotę 6.296,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki 

na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne  

i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, 

    - pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie  

Nr FB-1.3111.70.30.2016.AM z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zwiększenia 
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dotacji o łączną kwotę 1.054,97 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół  

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie 

kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, 

   -  pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie  

Nr FB-1.3111.42.16.2016.MR z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji 

o kwotę 82,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem 

Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 

  -  pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie  

Nr FB-1.3111.37.17.2016.KG z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji 

o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek  

na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zmniejszenia dotacji o kwotę 36.938,00 zł 

przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. ustawy o pomocy społecznej. 

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w łącznej kwocie 47.082,00 zł 

między rozdziałami i paragrafami, w tym min.: 

- przeniesienie kwoty 12.182,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie 

Nr ZS 3010-07.2016 z dnia 21 września 2016 roku, 

- przeniesienie kwoty 6.200,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie  

Nr SP.3014-8/2016 z dnia 27 września 2016 roku.  

3. W terminie do dnia 12 października 2016 roku zostanie przesłane  

do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i do wiadomości 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie  

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 III kwartału roku 2016.  

4. W terminie do dnia 14 października 2016 roku zostanie przesłane  

do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i Krajowego Biura 

Wyborczego Delegatury w Koszalinie oraz do wiadomości Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie  

Rb-50 – sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 

terytorialnego ustawami za III kwartał roku 2016.  

5. W terminie do dnia 24 października 2016 roku zostaną przesłane do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie sprawozdania  

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016: 

- Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, 
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- Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu 

terytorialnego, 

- Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów 

finansowych jednostki samorządu terytorialnego, 

- 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.  

6. W terminie do dnia 24 października 2016 roku zostaną przesłane do 

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i do wiadomości 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie  

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

z tytułu wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu 

na koniec III kwartału rok 2016.  

7. W terminie do dnia 28 października 2016 roku zostaną przesłane do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdania organu założycielskiego lub nadzorującego 

(Gmina Borne Sulinowo) jednostki posiadające osobowość prawną, w tym 

samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej: 

- Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów 

finansowych, 

- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz 

poręczeń i gwarancji, 

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku.  

REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY 

 

1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów  

 

LGD POJEZIERZE RAZEM 

Dn. 14.09.2016r. - uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w Starostwie 

Powiatowym w Szczecinku. 

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Program modernizacji infrastruktury sportowej - 

edycja 2016, „Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy ul. Sportowej                  

w Bornem Sulinowie” 

Na wniosek MSiT rozłożono realizację zadania na lata 2017 i 2018 oraz dokonano 

związanego z tym podziału dofinansowania MSiT na 2 transze: 442.668,00 zł na 2017 rok i 

300.000,00 zł na 2018 rok.  
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Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, projekt ZMiGDP KIK/48 „Działania 

infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności 

publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”, projekt Gminy Borne Sulinowo "Modernizacja 

systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły w m. Juchowo" 

W związku ze złożonym dn. 05.08.2016r. w ZMiGDP w Karlinie wnioskiem o płatność za 

okres 01.05 - 31.07.2016r. na kwotę 1.735.525,68 zł, otrzymano wnioskowaną refundację              

w wysokości 85% kosztów, tj. 1.475.196,82 zł oraz kosztów zarządzania w wysokości 

3.254,71 zł. 

 

PFRON, 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" 

Dn. 05.10.2016r. otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Szczecinku negatywną decyzję 

PFRON uzasadnioną brakiem środków finansowych w PFRON. 

 

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Program Youngster Plus.  

Dn. 09.09.2016r. do Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu IID w Bornem Sulinowie przesłano 

Umowę o współpracy w ramach programu YOUNGSTER PLUS z dn. 25.08.2016r. oraz 

pismo z prośbą o uzupełnienie i dostarczenie załączników do umowy.  

Dn. 19.09.2016r. przesłano do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie 

deklarację uczestnictwa uczniów w programie Youngster Plus.   

 

Mały grant, „Twórcza aktywność jako międzypokoleniowa integracja – plener 

artystyczny" 

Dn. 07.10.2016r., w imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół,                   

w Starostwie Powiatowym w Szczecinku złożono sprawozdanie z realizacji zadania 

publicznego.  

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, „Budowa ścieżki 

edukacyjno – przyrodniczej „Nasze małe arboretum” nad jez. Pile oraz zakup 

wyposażenia do OEE w Bornem Sulinowie”.  

Dn. 28.09.2016r. dokonano podziału wyposażenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Sprzęt 

został przekazany do: Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie, Zespołu Szkół w Bornem 

Sulinowie, Gimnazjum w Silnowie, Szkoły Podstawowej w Jeleniu, Szkoły Podstawowej                

w Juchowie oraz Zespołu Szkół w Łubowie. Ze szkołami podpisano protokoły przekazania 

sprzętu. 

 

2. Promocja 

a) strona internetowa  

Aktualizowano urzędową stronę internetową www.bornesulinowo.pl. 

 

b) portal społecznościowy  
Aktualizowano profil Urzędu Miejskiego na portalu społecznościowym www.facebook.com.  

 

c) komunikator SISMS  

Powiadamiano mieszkańców o ważnych wydarzeniach za pomocą SMSów. 

 

d) media 

Opracowano i przekazano informacje do wrześniowej wkładki Głosu Koszalińskiego 

„Regiony”. 

http://www.bornesulinowo.pl/
http://www.facebook.com/
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e) materiały graficzne 

 w dniach 5-6.10.2016r. przygotowano prezentację multimedialną na posiedzenie 

komisji sejmowej ds. samorządu i polityki regionalnej, która odbędzie się                             

w dn.12.10.2016r. o godz. 13.00 w BKO w Bornem Sulinowie, 

 w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości opracowano 2 mapki 

sytuacyjne związane ze zmianą organizacji ruchu drogowego oraz projekt medalu 

okolicznościowego. 

 

f) materiały promocyjne 

Dn. 19.09.2016r. przekazano gadżety i materiały promocyjne: 

 dla młodzieży niemieckiej przebywającej z wizytą w Zespole Szkół w Bornem 

Sulinowie, 

  dla Pani Elżbiety Niepelt na potrzeby organizacji grzybobrania dla podopiecznych 

OHP z terenu woj. zachodniopomorskiego.  

 

3. Zagospodarowanie terenu gminy 

W dniach 12-15.09.2016r. przeprowadzono I zapytanie ofertowe na zakup 3 defibrylatorów 

AED (w tym 1 szt. z baterią i elektrodami pediatrycznymi) dla: Urzędu Miejskiego, Centrum 

Kultury i Rekreacji oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem 

Sulinowie. Postępowanie unieważniono 15.09.2016r. z uwagi na fakt, iż cena złożonej oferty 

przewyższała wartość środków, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację 

zadania. 

W dniach 22-26.09.2016r. przeprowadzono II zapytanie ofertowe w przedmiotowej sprawie. 

Wyłoniono wykonawcę zadania - HS Medical Poland, Tychy. Dn. 06.10.2016r. zawarto                   

z Wykonawcą trójstronną umowę sprzedaży. Termin realizacji zadania upływa 14.10.2016r.  

Wartość zadania wynosi 16.924,50 zł. Zadanie dofinansowały kwotą 6.000,00 zł Rady 

Osiedla Nr 1 i Nr 2 w Bornem Sulinowie. 

 

Na wniosek Sołtysa i rady Sołeckiej w Liszkowie dokonania rozeznania rynku                                      

i dn. 04.10.2016r. zamówiono trampolinę z siatką wewnętrzną 14FT/427 cm do świetlicy 

wiejskiej w Liszkowie. Zakup sfinansowała Rada Sołecka w Liszkowie. 

 

Dn. 27.09.2016r. odbyło się terenowe spotkanie robocze ws. lokalizacji i możliwości budowy 

strzelnicy myśliwsko-sportowej na terenie byłego wysypiska odpadów komunalnych                         

w Bornem Sulinowie. W spotkaniu uczestniczył Pan Ryszard Kolanowski oraz przedstawiciel 

firmy Tabex – Tadeusz Bartkowiak. Na podstawie udostępnionych materiałów ustalono 

wstępny zarys szkiców projektowych.  

 

Dn. 09.09.2016r. złożono wizytę na terenie cmentarza wojennego w Krągach i cmentarza 

jeńców wojennych Stalag 302 Redertiz w Nadarzycach. Opracowano kosztorys do wniosku 

na dofinansowanie zagospodarowania przedmiotowych cmentarzy. Sprawę prowadzi Referat 

Gospodarki Nieruchomościami.  

 

4. Organizacje pozarządowe 

Organizacjom pozarządowym z terenu gminy Borne Sulinowo udzielano drogą elektroniczną 

informacji nt. szkoleń i programów dot. pozyskiwania środków zewnętrznych. 
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Sporządzono aneks do umowy zawartej dn. 08.09.2016r. przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie 

Tworzących Przyjaciół na realizację zadania publicznego pn. „Twórcza aktywność jako 

międzypokoleniowa integracja – plener artystyczny”. 

 

Rozliczono dotację udzieloną  Stowarzyszeniu dla Dzieci  i Młodzieży ze Środowisk 

Lokalnych „Pomost” pn. „Tatry, Sudety, Karkonosze za nami, więc Świętokrzyskie 

zdobywamy”. Kwota  

2.000,00 zł została wykorzystana przez stowarzyszenie zgodnie z przeznaczeniem. 

 

Rozliczono dotację udzieloną  Szczecineckiemu Towarzystwu Muzycznemu na realizację 

zadania publicznego pn. „Koncert Międzynarodowej Orkiestry Saksofonowej”. Kwota 

2.000,00 zł została wykorzystana przez stowarzyszenie zgodnie z przeznaczeniem. 

 

Przygotowano umowę na realizację przez Odział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża  

w Koszalinie zadania publicznego pn. „Propagowanie honorowego krwiodawstwa wśród 

społeczności lokalnej”. Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Borne Sulinowo kwotą 

500,00 zł. Dotacja została przyznana w trybie pozakonkursowym.  

 

W związku z obowiązującym  od 03.09.2016r. rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej dotyczącym ramowych wzorów umów na realizację zadań publicznych, 

opracowano treść nowej umowy, która będzie podpisywana przez organizacje pozarządowe 

realizujące zadania publiczne z udziałem mieszkańców gminy Borne Sulinowo.  

 

5. Wydarzenia  

 

Dn. 06.09.2016r. wydano pozwolenie dla CKiR w Bornem Sulinowie na organizację                       

w dn.10.09.2016r. dożynek gminnych w Juchowie. 

 

Dn. 08.09.2016r., w ramach uzyskanego patronatu nad imprezą, wysłano do MON 

sprawozdanie z realizacji XIII Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych w Bornem 

Sulinowie.  

 

Dn.17.09.2016r. - udział w „V Rodzinnym Festiwalu Dyni”. Z przebiegu  imprezy wykonano 

dokumentację fotograficzną. Fotorelację zamieszczono na stronie www.bornesulinowo                      

i portalu społecznościowym „facebook”. 

 

Przemarsz/bieg z okazji Święta Niepodległości „Pół Mili Radości dla Niepodległości” 

Dn. 26.09.2016r., w Sali Narad Urzędu Miejskiego, odbyło się spotkanie  dot. organizacji                  

w dniu 11 listopada br. przemarszu/biegu pn. „Pół Mili Radości dla Niepodległości”.                       

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy/kierownicy jednostek organizacyjnych, nauczyciele                     

i przedstawiciele organizacji pozarządowych.  

Dn. 30.09.2016r. do Starostwa Powiatowego w Szczecinku zwrócono się z wnioskiem                      

o wydanie zezwolenia na zorganizowanie przemarszu/biegu.  

Dn. 30.09.2016r. do Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zwrócono się z prośbą                   

o wydanie opinii dot. planowanego przemarszu/biegu.  

Dn. 30.09.2016r. do Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie, Straży Miejskiej w Bornem 

Sulinowie, Ochotniczej Straży Pożarnej Miasta Bornego Sulinowa oraz Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Łubowie zwrócono się z prośbą o pomoc w zabezpieczeniu przemarszu/biegu.

  

O organizacji przemarszu/biegu poinformowano Komendę Powiatową Policji w Szczecinku, 

http://www.bornesulinowo/
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szpital w Szczecinku, PKS w Szczecinku oraz Ewangeliczny Związek Braterstwa (linia 

mikrobusowa M). 

 

Dn. 09.09.2016r. - udział w grzybobraniu zorganizowanym dla podopiecznych OHP z terenu 

woj. zachodniopomorskiego. Podczas imprezy przekazano zestawy promocyjne, wykonano 

dokumentację fotograficzną i zamieszczono fotorelację z wydarzenia na stronie 

www.bornesulinowo.pl.   

 

Dn. 10.09.2016r. – udział w dożynkach gminnych w Juchowie. Wykonano dokumentację 

fotograficzną i zamieszczono fotorelację z imprezy na stronie www.bornesulinowo.pl.   

 

Dn. 14.09.2016r. zlecono transport wieńców dożynkowych z sołectwa Juchowo, Łączno                    

i Jeleń na dożynki powiatowe w miejscowości Stępień, gmina Biały Bór. Przygotowano 

zlecenie dla PUK do załadunku i transportu wieńców. Wieniec sołectwa Juchowo zajął II 

miejsce, a wieniec sołectwa Łączno - III miejsce w kategorii wieńców tradycyjnych. Wieniec 

sołectwa Jeleń otrzymał wyróżnienie.  

 

Dn. 26.09.2016r., z Dariuszem Czerniawskim, Januszem Chmielowskim i Saszą Piven, 

uzgodniono szczegóły obsługi Konwentu Marszałków w Bornem Sulinowie.  

Dn. 29.09.2016r. - obsługa Konwentu Marszałków. W programie zrealizowano: odwiedziny 

Miejskiej Izby Muzealnej z przedstawieniem prezentacji multimedialnej o historii Bornego 

Sulinowa, krótką wycieczkę po mieście oraz przejażdżki pojazdami militarnymi                                

na tankodromie. Konwent zakończył się uroczystą kolacją w restauracji Cafe Sasza.  

 

Dn. 01.10.2016r. wykonano dokumentację fotograficzną „Otwartego Turnieju w Bule                        

o Puchar Burmistrza Bornego Sulinowa” i zamieszczono fotorelację z wydarzenia na stronie 

www.bornesulinowo.pl. 

 

6. Oświata 

Dofinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 

Dn. 07.09.2016r. do Kuratorium Oświaty w Szczecinie przesłano korektę tabeli z danymi dot. 

dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały 

ćwiczeniowe. Korektę tabeli sporządzono na podstawie informacji przesłanej przez dyrektora 

Zespołu Szkół w Łubowie. Decyzją zmieniającą Wojewody Zachodniopomorskiego szkołom 

z terenu gminy Borne Sulinowo przekazano dotację w łącznej wys. 59.246,06 zł. 

 

Dla Referatu Finansów i Budżetu sporządzono zestawienie kwot dotacji na zakup 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w poszczególnych 

szkołach z terenu gminy Borne Sulinowo.  

 

Program „Wyprawka szkolna” 

Dn. 09.09.2016 r. do Kuratorium Oświaty w Szczecinie przesłano informację dot. braku 

zmian we wniosku złożonym w programie „Wyprawka szkolna”. 

 

REFERAT  ORGANIZACYJNY 

1. Przygotowano wnioski do Kuratorium  Oświaty o przekazanie środków finansowych  

z Funduszu Pracy dla  pracodawców na kształcenie młodocianych pracowników z terenu 

gminy Borne Sulinowo. 
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2. Przygotowano i wydano decyzję o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika 

w kwocie  2.663,65zł dla Baru „RYBKA” za okres od 01.09.2015 r. do 26.08.2016 r. 

3. Przygotowano sprawozdania statystyczne do GUS za III kwartał br. Z-03 – o zatrudnieniu 

i wynagrodzeniach oraz Z-05 – badanie popytu na pracę. 

4. Podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 5 umów o organizację robót 

publicznych, w ramach których zatrudniono 12. 

5. W październiku Powiatowy Urząd Pracy skierował do wykonywania prac społecznie 

użytecznych 40 osób. Prace są wykonywane w sołectwach, na rzecz M-GOPS, Urzędu 

Miejskiego, PUK Sp. z o. o. oraz Szkoły Podstawowej w Jeleniu.  

6. Zarejestrowano 1403 pisma wpływające do Urzędu. 

7. Wysłano 1149 przesyłek poleconych, 326 listów zwykłych oraz około 50 sztuk plakatów. 

8. Pobrano opłatę skarbową w wysokości 1.191,00 zł. 

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

wywieszono 33 obwieszczenia oraz plakaty okolicznościowe. 

 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 

W zakresie Ochrony Środowiska 

1. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w sprawie przyłączenia nieruchomości                      

w m. Kiełpino, gmina  Borne Sulinowo do istniejącej sieci kanalizacyjnej.  

2. Wystosowano 3 upomnienia wzywające do wykonania obowiązku przyłączenia 

nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, wynikającego z decyzji Burmistrza 

Bornego Sulinowa, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania 

egzekucyjnego w administracji. 

3. Wydano 1 decyzję nakazującą wykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości                      

do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 

4. Prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

5. Przystąpiono do realizacji zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest  

6. z terenu Gminy Borne Sulinowo – etap V”. Całkowity koszt zadania jest finansowany 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

Biuro Koszalin i wynosi 38 008,00 zł brutto.  

7. Udzielono odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie 

informacji niezbędnych jako uzupełnienie danych terenowych na potrzeby karty 

informacyjnej dla przebudowy drogi DK20 w miejscowości Śmiadowo. 

8. Przeprowadzono Gminną akcję sprzątanie Świata - Polska. 

9. W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 

przystąpiono do zbierania danych celem wypełnienia i przesłania ankiety oraz formularza 

na potrzeby Piątej aktualizacja krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 

(V AKPOŚK).  

10. Wydano pięć decyzji przejmujących przez gminę obowiązek zorganizowania opróżniania 

zbiornika bezodpływowego w stosunku do mieszkańca wsi Łubowo. 

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. 
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W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa 

15. Rozpatrzono 15 wniosków dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

16. Przyjęto do rozpatrzenia 7 wniosków dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

17. Wystąpiono z 3 wnioskami do Starosty Szczecineckiego o wydanie zezwolenia                           

na wycięcie drzew/krzewów. 

18. Odpowiedziano na 1 pismo z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 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.  

19. Wydano 2 zaświadczenia dot. posiadania gospodarstwa rolnego na terenie gminy Borne 

Sulinowo.   

20. Zlecono wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla działek leśnych stanowiących własność 

Gminy Borne Sulinowo o łącznej powierzchni 20,2257 ha na okres od 01.01.2017r.                    

do 31.12.2026r. 

W zakresie gospodarki odpadami. 

21. 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 wraz                                      

ze szczegółowymi danymi (m.in. ilość osób zamieszkujących w przypadku nieruchomości 

zamieszkałych; ilość i pojemność koszy oraz terminy ich opróżnień; czy na nieruchomości 

odpady są gromadzone w sposób selektywny). 

22. Przygotowano i wysłano odpowiedzi na bieżącą korespondencję dot. gospodarki 

odpadami komunalnymi. 

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

24. 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  - ok. 64 szt. 

25. Wydano decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – 1 szt. 

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

za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11 szt. 

27. Przygotowano i wysłano wezwania do złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – 55 szt. 

28. Przygotowano i wysłano wezwania w celu ustalenia spadkobierców – 10 szt. 

29. Wszczęto postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi – 1 szt. 

30. Przygotowano dokumenty i przekazano do SKO – 1 szt. 

31. Przygotowano i przesłano do Urzędu Statystycznego w Lublinie- wykaz jednostek 

odbierających/zbierających odpady komunalne w 2016 r. 

32. Przeprowadzono wizję lokalną w m. Grabno dot. gospodarowania odpadami 

komunalnymi na nieruchomościach, na które nie zostały złożone deklaracje. 

33. Przygotowano propozycje do budżetu na 2016 r. 

34. Zakończono postępowanie w sprawie naliczenia kary za nieterminowe złożenie 

sprawozdań półrocznych przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości z terenu gminy Borne Sulinowo. 

35. Wydano decyzję w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zadłużenia z tytułu opłaty                            

za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 szt. 
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W zakresie zamówień publicznych 

36. Przystąpiono do przygotowania dokumentacji przetargowej na realizację zadania 

Przebudowa ulicy Leona Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie. 

1. Działalność  Komisji ds. PRPA. 

W okresie międzysesyjnym wszczęto 2 postępowania  o  zobowiązanie do leczenia 

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. W związku z powyższym skierowano 

pisma do Komisariatu Policji oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

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

10 teczek akt sprawy w celu przebadania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia,  

ustalono  przyjęcia na oddział detoksykacyjny dla 1 osoby, terapię odwykową w systemie 

dziennym rozpoczęła 1 osoba, ustalono i dofinansowano badania okresowe oraz terapię 

podtrzymującą po odbytej terapii podstawowej dla 4 osób.  Współpracowano ze służbami  

i instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy 

w rodzinie. 

Podpisano umowy  dotyczące: 

 sporządzenia wywiadów środowiskowych na potrzeby prowadzonych 
postępowań o zobowiązanie do leczenia odwykowego, 

  sporządzenie opinii psychologiczno-psychiatrycznej w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu, 

2 . Zatrudnienie skazanych. 

Gmina Borne Sulinowo na podstawie porozumienia z Sądem Rejonowym w Szczecinku  

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

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

społeczne. Tą formą resocjalizacji objęto  14 zgłoszonych.  Osoby te kierowane są głównie do 

prac porządkowych w miejscu ich zamieszkania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Sprawiedliwości w sprawie podmiotów, w których jest odbywana kara ograniczenia wolności 

oraz praca społecznie użyteczna wyznaczono następujące jednostki:  

1. Sołectwo Liszkowo, 

2. Sołectwo Nobliny, 

3. Sołectwo Kiełpino, 

4. Sołectwo Łubowo, 

5. Sołectwo Silnowo, 

6. Sołectwo Rakowo, 

7. Miejska Biblioteka w Bornem Sulinowie. 

 

3. Ewidencja ludności, dowody osobiste, USC.  

Lp. 
Nazwa czynności  

(Katalog zadań obowiązujący od 01.01.2016 r.) 
Ilość 

1 2 4 

Rejestracja Stanu Cywilnego   

1 
Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony). Tryb 

zwykły i tryb szczególny 
15 
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2 Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejetracji stanu cywilnego 0 

3 
Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie 

skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego 
21 

4 
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na 

drukach  wielojęzycznych) 
89 

5 Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń  10 

6 Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego 9 

7 Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego 23 

8 Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego 71 

9 Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk 2 

Ewidencja ludności   

1 
Zameldowania, wymeldowania, - zgłoszenia wyjazdu na pobyt: -czasowy,-

stały,  - zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego 
51 

2 
Usuwanie niezgodności  przez Ewidencję Ludności i Urząd Stanu 

Cywilnego  
474 

3 Decyzje w sprawach meldunkowych 6 

4 Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL 0 

Udostępnianie danych   

1 

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania 

cudzoziemców (RZC) oraz Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów 

Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi 

12 

2 

Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której 

wniosek dotyczy, z rejestru mieszkańców  (RM) oraz rejestru zamieszkania 

cudzoziemców (RZC) oraz wydawanie zaświadczeń z RDO zawierających 

pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy  

28 

3 
Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych oraz 

wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych z RDO 
0 

Dowody Osobiste   

1 Wydawanie dowodów osobistych  121 
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Liczba Ludności  wg stanu na dzień 10.10.2016r.  

 

MIASTO  BORNE SULINOWO: 

 

pobyt stały           -  4.508   pobyt czasowy     - 217 

 

GMINA  BORNE SULINOWO: 

pobyt stały           -   4.877    pobyt czasowy  - 112 

----------------------------------------------------------------   

razem                   -    9385                            -   329 

 

  ogółem  ludność     9.714 

===================    

         

Zarejestrowano 1  wniosek  o wydanie Karty Dużej Rodziny. 

Zarejestrowano 3 wnioski o wydanie Karty Seniora 

 5. Działalność gospodarcza. 

W CEIDG dokonano następujące zmiany: 

- zarejestrowano 1  nową działalności gospodarczą, 

- wprowadzono 18  zmian, 

- zawieszono 9  wpisów, 

- wykreślono  6  wpisów, 

- wznowiono 4  działalności gospodarczych. 

 

 

REFERAT INWESTYCJI 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA 

I. Przygotowano i wydano: 

1. Wydano 35 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Wydano 7 wypisów i wyrysów oraz informacji z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

3. Wydano 3 decyzje o podziale nieruchomości na terenie Gminy. 

4. Wydano 2 postanowienia opiniujące podział nieruchomości. 
5. Wydano 2 decyzje o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego. 

6. Wydano 1 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. 

7. Udzielono 4 informacje 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 Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego 0 

3 Wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych 0 

4 Unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO)  13 
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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. 

Trwają prace nad projektem zmiany studium uwarunkowań.  

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grzywnik. 

Ogłoszono w prasie miejscowej oraz po przez obwieszczenie na stronie internetowej Urzędu 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla miejscowości Grabno.  

3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 2/13, 2/15, 

2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/30, 2/31, 395, 396, 397, 398 

położonych w obrębie Dąbrowica. 

Z uwagi na wymaganą zmianę studium uwarunkowań dla obrębu Dąbrowica prace 

planistyczne rozpoczną się w późniejszym terminie.  

4. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Borne 

Sulinowo dla obrębu Dąbrowica, Łubowo, Jeleń, Przyjezierze, Śmiadowo. 

Wysłano projekt zmiany studium do ponownego uzgodnienia z RDOŚ.  

5. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla 

obrębu 06 i 07 położonych w Bornem Sulnowie. 

Wysłano projekt zmiany studium do ponownego uzgodnienia z RDOŚ.  

6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne 

Sulinowo dla terenów o symbolach 44Ua; 71Ut; 79Ut,MN; 88Ut,MN; 210MW,U 

położonych w miejscowości Borne Sulinowo.   

Ogłoszono w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu 

do sporządzania zmiany planu miejscowego Miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 

44Ua; 71Ut; 79Ut,MN; 88Ut,MN; 210MW,U. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy planu. 

7. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Borne Sulinowo. Granicami obszaru objętego zmianą studium są granice 

administracyjne Gminy Borne Sulinowo. 

Ogłoszono w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu 

do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Borne Sulinowo. 

INWESTYCJE 

III. W ramach zarządzania drogami gminnymi w okresie międzysesyjnym 

1. Wydano 2 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 1 decyzję zezwalającą na lokalizację 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. Zawarto 1 umowę, w której naliczono opłaty za zajęcie nieruchomości drogowej  

w związku z wbudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy 

Borne Sulinowo, 

4. 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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5. Wydano 1 uzgodnienie zezwalające na lokalizację zjazdu z dróg gminnych  

na nieruchomości przyległe. 

6. Wydano 1 pozytywną opinię dotyczącą współdziałania w zakresie organizacji  

i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

7. Wydano 2 pozytywne opinię w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 

2003r. nr 177 poz. 1729)         

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) Wspólny zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej Związku Miast  

i Gmin Dorzecza Parsęty w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. 

- trwają procedury przetargowe . 

2) Budowa oświetlenia drogowego ul. Wodociągowej w Bornem Sulinowie – I etap. 

- dokonano odbioru dokumentacji projektowej, 

- zgłoszono zamiar przystąpienia do wykonania robót budowlanych w Starostwie 

Powiatowym w Szczecinku, 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert dostawy materiałów do budowy 

oświetlenia drogowego.  

3) Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Słowackiego w Bornem Sulinowie. 

- dokonano odbioru dokumentacji projektowej, 

- zgłoszono zamiar przystąpienia do wykonania robót budowlanych w Starostwie 

Powiatowym w Szczecinku, 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert dostawy materiałów do budowy 

oświetlenia drogowego.  

4) Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie 

Gminy Borne Sulinowo. 

- opracowano dokumentację projektową i kosztorysową oraz specyfikację techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych, 

- dokonano zgłoszenia o przystąpieniu do wykonania robót budowlanych w Starostwie 

Powiatowym w Szczecinku, 

- trwa weryfikacja dokumentacji przetargowej. 

5) Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły  

w m. Juchowo, gm. Borne Sulinowo w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

- zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania to 18.10.2016 r. 

6) Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz 

z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego 

nadzoru autorskiego dla zadania rozbudowy z przebudową budynku Zespołu Szkół  

w Łubowie o budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-technicznym 
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i higieniczno-sanitarnym oraz pomieszczeniami stołówki z pełnym zapleczem 

kuchennym, socjalnym i magazynowym. 

- wystosowano zaproszenia do wykonania audytu odnośnie kompletności 

i poprawności wykonanej dokumentacji. 

7) Przebudowa istniejącego budynku w Silnowie na potrzeby Centrum Integracji 

i Animacji Kulturalnej. 

- trwają prace projektowe. 

8) Modernizacja budynku świetlicy w Piławie. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy 

dokumentacji projektowej.  

9) Przebudowa drogi oznaczonej w ewid. nr 843 i 740 obręb Łubowo, dojazdowej do 

gruntów rolnych, zlokalizowanej w m. Łubowo, gm. Borne Sulinowo. 

Trwa procedura odbiorowa. 

10) Roboty budowlane związane z remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych 

dróg i ulic na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. 

Zakres robót obejmuje: 

- naprawę nawierzchni bitumicznych polegających na wypełnieniu ubytków 

mieszanką mineralno-bitumiczną przy użyciu remonterów ciśnieniowych na terenie 

miasta i gminy Borne Sulinowo. 

- zadanie zakończono. 

11) Remont drogi gruntowej w m. Nobliny, gm. Borne Sulinowo. 

- zadanie zakończono i rozliczono. 

12) Remont drogi gruntowej z m. Dąbie do m. Okole, gm. Borne Sulinowo. 

- zadanie zakończono i rozliczono. 

13) Zakup materiałów w celu wykonania ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej 

w Juchowie, gm. Borne Sulinowo. 

- zadanie zakończono i rozliczono. 

14) Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy  

ul. L. Kruczkowskiego 5 w Bornem Sulinowie. 

- zadanie zakończono i rozliczono. 

15) Uzupełnienie znaków z nazwami ulic na terenie miasta Borne Sulinowo. Trwa montaż 

znaków. 

16) Wykonanie znaków informacyjnych - tablic kierunkowych z nazwami miejscowości 

oraz numerami porządkowymi posesji na terenie gminy Borne Sulinowo, wg 

załączonego wzoru. Oczekujemy na dostawę tablic. 

17) Trwa procedura wyłonienia wykonawcy przebudowy ulicy Zakątnej w Łubowie. 

18) Zlecono zakup drabiny ewakuacyjnej przeznaczonej do budynku CKiR w Bornem 

Sulinowie. 

19) W trakcie przygotowywania jest dokumentacja przetargowa na przebudowę ul. 

Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie. 

Pozostałe czynności: 

1) Wycena nieruchomości Gminy Borne Sulinowo . 

- trwają prace komisji powołanej zarządzeniem Burmistrza Bornego Sulinowa. 

2) Nadzorowano prace związane z modernizacją systemu grzewczego wraz 

z termomodernizacją budynku szkoły w m. Juchowo. Trwają prace odbiorowe 

inwestycji. 

3) Zgłaszano awarie sieci energetycznych oraz monitorowano naprawę oświetlenia 

drogowego na terenie miasta i gminy. 
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V. Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową: 

 Trwają bieżące naprawy dróg gminnych polegające na uzupełnianiu ubytków 

jezdni szutrowych i brukowych systematycznie w miarę występowania 

odpowiednich warunków pogodowych. 

 Oczyszczono studzienki oraz przyłącza wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej: 
przy ul. M. Reja, J. Brzechwy. 

 Trwają prace związane z przycinaniem gałęzi drzew w pasach drogowych                        
na terenie miasta. 

 Zakończono koszenia pasów drogowych i placów publicznych w Bornem 
Sulinowie. 

 Trwa naprawa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie budynku DPS. 

 Zakończono prace remontowe dachu budynku komunalnego w m. Śmiadowo 
kolonia. 

 Zakończono prace remontowe budynku gospodarczego w m. Śmiadowo kolonia. 

 Zakończono prace związane z budową ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Juchowie. 

 Trwają prace związane z przystosowaniem garaży zlokalizowanych przy                          
ul. Lipowej w Bornem Sulinowie na potrzeby garażowania pojazdów OSP Borne 

Sulinowo.  

 Trwa remont w budynku CKIR (malowanie pomieszczeń oraz naprawa dachu). 

 Trwają prace związane z naprawą odcinka 100m sieci oświetleniowej przy ul. Chopina. 

 

ORGANIZACJA  I  ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI 

1. W dniu 17.10.2016 r. w Szkole Podstawowej w Juchowie odbyła się gminna uroczystość                

z okazji Dnia Edukacji Narodowej w której uczestniczył Burmistrz Bornego Sulinowa. Pani 

burmistrz wręczyła przyznane za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej nagrody 

wyróżnionym dyrektorom i nauczycielom szkół oraz akty mianowania i listy gratulacyjne 

nauczycielom, którzy w roku szkolnym 2015/2016 podnieśli swój status zawodowy. 

3. Dokonano analizy i zatwierdzenia  aneksów nr 1 złożonych przez dyrektorów szkół do 

Arkuszy Organizacyjnych szkół na rok szkolny 2016/2017. 

4. Opracowano i przedłożono do akceptacji Burmistrza w postaci sprawozdania  informację             

o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach 

sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych 

jednostki samorządu terytorialnego.  

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWE 

 

a) W zakresie spraw obronnych: 

- kontrola problemowa ZUW w dniu 5.10.br. (Uwagi stwierdzone podczas kontroli: 

dokonać zmiany zapisu w Regulaminie Organizacyjnym w § 29 poprzez dopisanie 

punktu o treści „-współudział w realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego 

i obrony cywilnej”, w zakresie czynności inspektora ds. ZK zmienić zapis na „-

opracowuje plan zastępczych miejsc szpitalnych rozwijanych na terenie Gminy Borne 

Sulinowo”, doprecyzować w niektórych przypadkach treść zadania własnego, 
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odpowiedzialnych i wykonawców w kartach realizacji zadań operacyjnych, rozwiązać 

problem zasilania awaryjnego w budynku UM i BKO);  

- zakończenie postępowań o nadanie  świadczeń rzeczowych i przesłanie informacji 

do WKU – 2 sprawy; 

- realizacja wniosku o wypłatę świadczenia pieniężnego dla żołnierza rezerwy – 1; 

- szkolenie kierowniczego personelu odpowiedzialnego za rozwijanie ZMSz – 22 

września br. 

b) W zakresie obrony cywilnej: 

- aktualizacja Planu Obrony Cywilnej. 

c) W zakresie zarządzania kryzysowego: 

- opracowanie Planu ewakuacji  II stopnia z uwzględnieniem ewakuacji DPS, ZOZ, 

SM –  w trakcie uzgadnia; 

- opracowanie aktualizacji procedur związanych z likwidacją ASF;  

d) W zakresie zabezpieczenia ppoż. 

Zagrożenie pożarowe na terenie gminy utrzymuje się na stałym  poziomie. Nie było 

poważnych zdarzeń w minionym okresie. 

      e) w zakresie  zabezpieczenia funkcjonowania OSP: 
- OSP Łubowo utrzymuje gotowość do działania;   

- OSP Miasta Bornego Sulinowa utrzymuje gotowość do działania  

   (1 pojazd oczekuje na przegląd serwisowy);  

- OSP Juchowo – utrzymuje gotowość do działania.  

 

REFERAT GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

1. Rezygnacja z prawa pierwokupu działek oznaczonych w ewidencji gruntów                     

i budynków Nr 18/6 i 18/3 położonych w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 

05.  

2. Rezygnacja z prawa pierwokupu działki oznaczonej w ewidencji gruntów                     

i budynków Nr 87/47 położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06.  

3. Rezygnacja z prawa pierwokupu działki oznaczonej w ewidencji gruntów                     

i budynków Nr 8/15 położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 04.  

4. Udzielono pisemnych odpowiedzi dla osób zainteresowanych nabyciem 

nieruchomości gminnych – w ilości 1 szt. 

5. Sporządzono pełną dokumentację oraz przeprowadzono 3 przetargi ustne 

nieograniczone. 

6. Wysłano do sołtysów informacje o sprzedaży mienia gminnego – wykazy w ilości 4 

szt. 

7. Skompletowano pełną dokumentację niezbędną do sprzedaży i ogłoszono przetargi               

na sprzedaż nieruchomości – w ilości 2 szt.  

8. Z przeprowadzonych przetargów negatywnych sporządzono protokoły – w ilości 3 szt.  

9. Sporządzono pełną dokumentację i przygotowano do sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym nieruchomość zabudowaną, stanowiącą własność Gminy Borne 

Sulinowo, położoną w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne 

Sulinowo, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków działką Nr   87/156    o pow. 

0,4241 ha. Zawarto akt notarialny sprzedaży nieruchomości za kwotę:  255 000,00 zł. 

10. Wysłano do najemcy Zawiadomienie o prawie skorzystania z pierwszeństwa nabycia 

lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Borne Sulinowo Al. Niepodległości 

46B/3. 

11. Wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia opłaty 

adiacenckiej z tyt. wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału 
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działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 5/5 o pow. 0,71960 ha, 

położonej w obrębie Ciemino, gminie Borne Sulinowo.  

12. Wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia opłaty 

adiacenckiej z tyt. wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału 

działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 73/14 położonej w obrębie 

Silnowo, gminie Borne Sulinowo.  

13. Udzielono pisemnej odpowiedzi w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego położonego 

w nieruchomości zabudowanej nr 24, w miejscowości Silnowo. 

14. Sporządzono i wywieszono informację o wynikach przeprowadzonych przetargów –  

w ilości 3 szt. 

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

Mieszkaniowych, za miesiące: październik  2016r.  

16. Rozliczono dostawę mediów do nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy 

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

Silnowo. 

17. Opublikowano w prasie lokalnej, na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie 

Informacji Publicznej ogłoszenia o dwóch przetargach na sprzedaż nieruchomości                 

oraz trzy wykazy na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

18. Opublikowano na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej 

wykazy o nieruchomościach gminnych przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.  

19. Opisano faktury i przekazano do Referatu Finansów i Budżetu celem uregulowania 

płatności - w ilości 24 szt.   

20. Poinformowano pisemnie osobę nabywającą nieruchomość gminną o terminie 

zawarcia aktu notarialnego. 

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

mienia gminnego za miesiąc wrzesień 2016r. 

22. Zlecono zamówienia m.in. na: 

 ogłoszenie w prasie wyciągów   

 ogłoszenie wykazów,  

 wycenę nieruchomości,  

 wykonanie wypisów i wyrysów, 

 wykonanie prac geodezyjnych. 

23. Sporządzono projekty uchwał do akceptacji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 

przekazanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne 

Sulinowo: 

 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 4 o powierzchni uprawnej 144 
m

2
 wydzielony z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką 

nr 1/2 o  powierzchni 7,2107 ha, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 

Borne 05, gmina Borne Sulinowo, 

 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 14 o powierzchni uprawnej 280 
m

2
 wydzielony z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką 

nr 1/2 o  powierzchni 7,2107 ha, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 

Borne 05, gmina Borne Sulinowo, 

 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 13 o powierzchni uprawnej 280 
m

2
 wydzielony z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką 

nr 1/2 o  powierzchni 7,2107 ha, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 

Borne 05, gmina Borne Sulinowo, 

 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 10 o powierzchni uprawnej 190 

m
2
 wydzielony z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką 
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nr 1/2 o  powierzchni 7,2107 ha, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 

Borne 05, gmina Borne Sulinowo, 

 nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków działką 

nr 409/10 o pow. 0,0294 ha położoną w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina 

Borne Sulinowo, 

 nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków działką nr 10/5    
o pow. 13,1559 ha położoną w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina 

Borne Sulinowo. 

 budynek byłej wartowni o pow. 23,30 m
2 

wraz z gruntem o pow. 36 m
2
 posadowiony 

na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 35/2 o pow. 

0,0110 ha , położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne 

Sulinowo. 

 dwa obiekty – bunkry o łącznej pow. 195,49 m
2
 wraz gruntem o pow. 570 m

2
, 

posadowione na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką 

nr 7/367 o pow. 0,0570 ha położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 

05, gmina Borne Sulinowo, 

 nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką 

nr 409/13 o pow. 0,0213 ha położonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina 

Borne Sulinowo. 

24. Wystawiono oferty nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 

 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 13 o powierzchni uprawnej 280 
m

2
 wydzielony z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką 

nr 1/2 o  powierzchni 7,2107 ha, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 

Borne 05, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierżawy do 10 lat minimalna roczna 

stawka czynszu z tytułu dzierżawy podana w wykazie: za grunt 0,25 zł/m
2
 + 

obowiązujący podatek VAT, 

 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 14 o powierzchni uprawnej 280 
m

2
 wydzielony z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką 

nr 1/2 o  powierzchni 7,2107 ha, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 

Borne 05, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierżawy do 10 lat minimalna roczna 

stawka czynszu z tytułu dzierżawy podana w wykazie: za grunt 0,25 zł/m
2
 + 

obowiązujący podatek VAT, 

 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 10 o powierzchni uprawnej 190 

m
2
 wydzielony z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką 

nr 1/2 o  powierzchni 7,2107 ha, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 
Borne 05, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierżawy do 10 lat minimalna roczna 

stawka czynszu z tytułu dzierżawy podana w wykazie: 230,00 zł  + obowiązujący 

podatek VAT, 

 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 4 o powierzchni uprawnej 144 

m
2
 wydzielony z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką 

nr 1/2 o  powierzchni 7,2107 ha, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 

Borne 05, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierżawy do 10 lat minimalna roczna 

stawka czynszu z tytułu dzierżawy podana w wykazie: za grunt 0,25 zł/m
2
 + 

obowiązujący podatek VAT, 

 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 28 o powierzchni uprawnej 349 
m

2
 wydzielony z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką 

nr 1/2 o  powierzchni 7,2107 ha, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 

Borne 05, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierżawy do 10 lat minimalna roczna 

stawka czynszu z tytułu dzierżawy podana w wykazie: za grunt 0,25 zł/m
2
 + 

obowiązujący podatek VAT, 
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 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 24 o powierzchni uprawnej 325 

m
2
 wydzielony z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką 

nr 1/2 o  powierzchni 7,2107 ha, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 

Borne 05, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierżawy do 10 lat minimalna roczna 

stawka czynszu z tytułu dzierżawy podana w wykazie: za grunt 0,25 zł/m
2
 + 

obowiązujący podatek VAT, 

 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 29 o powierzchni uprawnej 313 
m

2
 wydzielony z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką 

nr 1/2 o  powierzchni 7,2107 ha, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 

Borne 05, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierżawy do 10 lat minimalna roczna 

stawka czynszu z tytułu dzierżawy podana w wykazie: za grunt 0,25 zł/m
2
 + 

obowiązujący podatek VAT, 

 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 82 o powierzchni uprawnej 
400 m

2
 wydzielony z nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków 

działką nr 147/1 i nr 148/1 o  łącznej powierzchni 4,5996 ha, położonych 

w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierżawy do 3 lat 

minimalna stawka czynszu z tytułu dzierżawy podana w wykazie: za grunt 0,25 zł/m
2
 

+ obowiązujący podatek VAT, 

 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 10 o powierzchni uprawnej 
400 m

2
 wydzielony z nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków 

działką nr 147/1 i nr 148/1 o  łącznej powierzchni 4,5996 ha, położonych 

w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierżawy do 3 lat 

minimalna stawka czynszu z tytułu dzierżawy podana w wykazie: za grunt 0,25 zł/m
2
 

+ obowiązujący podatek VAT. 

 nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką 

nr 409/10 o pow. 0,0294 ha, położona w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina 

Borne Sulinowo. Okres dzierżawy do 10 lat minimalna roczna stawka czynszu z tytułu 

dzierżawy podana w wykazie: za grunt 0,22 zł/m
2
 + obowiązujący podatek VAT, 

 budynek byłej wartowni o pow. 23,30 m
2 

wraz z gruntem o pow. 36 m
2
 posadowiony 

na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 35/2 o pow. 

0,0110 ha , położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne 

Sulinowo. Okres dzierżawy do 3 lat minimalna roczna stawka czynszu z tytułu 

dzierżawy podana w wykazie: za obiekt przeznaczony pod działalność usługowo-

handlową 6,50 zł/m
2
 + obowiązujący podatek VAT, za grunt przeznaczony pod 

działalność usługowo-handlową 1,20 zł/m
2
 + obowiązujący podatek VAT, 

 budynek byłej wartowni o pow. 25,80 m
2 

wraz z gruntem o pow. 42 m
2
 posadowiony 

na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 39/3 o pow. 

0,5686 ha , położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne 

Sulinowo. Okres dzierżawy do 2 lat minimalna roczna stawka czynszu z tytułu 

dzierżawy podana w wykazie: za obiekt przeznaczony pod działalność usługowo-

handlową 5,75 zł/m
2
 + obowiązujący podatek VAT, za grunt przeznaczony pod 

działalność usługowo-handlową 1,16 zł/m
2
 + obowiązujący podatek VAT 

 dwa obiekty – bunkry o łącznej pow. 195,49 m
2
 wraz gruntem o pow. 570 m

2
, 

posadowione na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką 

nr 7/367 o pow. 0,0570 ha położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 

05, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierżawy do 5 lat minimalna miesięczna stawka 

czynszu z tytułu dzierżawy podana w wykazie: 420,00 zł + obowiązujący podatek 

VAT 

 nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 10/5 o 

pow. 13,1559 ha, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina 
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Borne Sulinowo. Okres dzierżawy do 3 lat minimalna roczna stawka czynszu z tytułu 

dzierżawy podana w wykazie: za grunt 100,00 zł + obowiązujący podatek VAT, 

 część budynku administracyjno biurowego tj. o pow. użytkowej 1206,88 m
2
 wraz                  

z gruntem, usytuowanego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów 

i budynków działką nr 41/6 o pow. 0,4073 ha oraz budynek magazynowo- garażowy   

o pow. użytkowej 1054,34 m
2 

wraz z gruntem, usytuowany na nieruchomości 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 41/10 o pow. 0,3541 ha, 

nieruchomości położone w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina 

Borne Sulinowo. Okres dzierżawy do 3 lat minimalna miesięczna stawka czynszu 

z tytułu dzierżawy podana w wykazie: 100,00 zł + obowiązujący podatek VAT. 
25. Sporządzono projekt uchwały do akceptacji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie                 

na ponowne użyczenie dla Powiatu Szczecineckiego części budynku użyteczności 

publicznej o pow. 33,32 m
2
 (pomieszczenia usytuowane w piwnicy budynku) wraz 

z gruntem usytuowanego na nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków działka nr 3/37 o pow. 0,2179 ha położonej w miejscowości 

Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. 

26. Wystawiono oferty nieruchomości przeznaczonych do użyczenia: 

 części budynku użyteczności publicznej o pow. 33,32 m
2
 (pomieszczenia usytuowane 

w piwnicy budynku) wraz z gruntem usytuowanego na nieruchomości zabudowanej 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działka nr 3/37 o pow. 0,2179 ha 

położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo 

na czas nieoznaczony. 

27. Wystosowano żądanie zapłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania 

z nieruchomości gminnej 4 szt. 

28. Wystosowano do dzierżawcy pismo przypominające o zbliżającym się terminie 

wygaśnięcia umowy dzierżawy i konieczności złożenia stosunkowo wcześniej 

wniosku o dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo  

w przypadku dalszego zainteresowania dzierżawą.  

29. Wezwano 5 osób do uzupełnienia braków formalnych występujących we wnioskach             

o najem lokalu mieszkalnego/socjalnego. 

30. Zwołano dwa  posiedzenia Komisji Mieszkaniowej. 

31. Poproszono osobę ubiegającą się o przydział lokalu socjalnego o złożenie pod 

rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997r. Kodeks karny ( Dz. U. 2016r. poz. 1137) oświadczenia o osiągniętym 

dochodzie za ostatnie 12 m-cy. 

32. Sporządzono 2 listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu w 2016r.                

na lokale socjalne położone w Bornem Sulinowie. 

33. Sporządzono listę osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu w 2016r.               

na lokale komunalne położone w Bornem Sulinowie. 

34. Udzielono odpowiedzi 4 osobom wnioskującym o przydział lokalu 

mieszkalnego/socjalnego. 

35. Wystosowano do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o w Bornem 

Sulinowie pismo informujące o planowanej kontroli wykonywania usług zgodnie                    

z umową o administrowanie cmentarzami komunalnymi GN.70450.7.2015.EM z dnia 

31 grudnia 2015r. w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej                  

z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi. 

36. Wystosowano do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o w Bornem 

Sulinowie pismo informujące o planowanej kontroli terenów administrowanych 

cmentarzy zgodnie z umową o administrowanie cmentarzami komunalnymi 

GN.70450.7.2015.EM z dnia 31 grudnia 2015r. Kontrola będzie obejmowała tereny 
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cmentarzy w Bornem Sulinowie, Krągach, Juchowie, Piławie, Kiełpinie, Łącznie 

oraz Łubowie. 

37. Udzielono osobie zainteresowanej zezwolenie na postawienie tablicy przy zbiorowej 

mogile na cmentarzu żołnierzy Północnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej oraz 

członków ich rodzin w Bornem Sulinowie. 

38. Udzielono informacji dzierżawcy wnioskującemu o wydzierżawienie ogródka nr 32             

w Krągach dla wskazanej przez niego osoby. 

39. Udzielono informacji osobie wnioskującej o wydzierżawienie ogródka nr 32 

w Krągach. 

40. Udzielono wnioskującym osobom o najem lokalu socjalnego/komunalnego informacje 

o przyjęciu i zarejestrowaniu wniosku szt. 2 (Grzegorczyk, Niewadzik), 

41. Przeprowadzono kontrolę ogródków działkowych w Bornem Sulinowie. 

42. Przeprowadzono kontrolę ogródków działkowych w Krągach. 

43. Udzielono informację Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego 

w Szczecinku na temat nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów                      

i budynków działką nr 579/12 o pow. 1,9900 ha położonej w miejscowości Łubowo, 

obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo. 

44. Z uwagi na braki formalne występujące w piśmie o przydział lokalu komunalnego 

wezwano osobę wnioskującą o wypełnienie wniosku o najem lokalu 

socjalnego/komunalnego i przesłanie do tutejszego urzędu. 

45. Sporządzono zamówienia dotyczące emisji ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych 

do dzierżawy i użyczenia nieruchomości gminnych 2 szt. 

46. Sporządzono wniosek o dofinansowanie Rady Ochrony Pamięci Walk                              

i Męczeństwa na wykonanie prac remontowych na cmentarzach, kwaterach                      

i mogiłach wojennych i przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Szczecinie. 

47. Udzielono odpowiedź Prokuraturze Rejonowej w Szczecinku w sprawie umów 

dzierżaw zawartych z podmiotami gospodarczymi z przeznaczeniem do celu 

parkingowego.  

48. Sporządzono umowę udostępnienia nieruchomości na cele budowlane w celu budowy 

przyłącza energetycznego 0,4kV, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 579/12 

o pow. 1,9900 ha położonej w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, gmina Borne 

Sulinowo.  

49. Udzielono informacji dzierżawcy wnioskującemu o ujawnienie w księdze wieczystej 

budynku będąco własnością dzierżawcy. 

50. Nadano numery porządkowe dla nieruchomości:  

  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 32/4, położonej 
w miejscowości Ciemino Małe, obręb Ciemino, gmina Borne Sulinowo – otrzymała 

numer porządkowy nieruchomości  - Ciemino Małe 15B, 

 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 9/19, położonej 

w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 04, gmina Borne Sulinowo – otrzymała 

numer porządkowy nieruchomości  - ul. Nadbrzeżna 17, 

 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działkami nr 41/18 i nr 41/19, 
położonych w miejscowości Ciemino, obręb Ciemino, gmina Borne Sulinowo – 

otrzymała numer porządkowy nieruchomości  - Ciemino 35Ł, 

 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 65/55, położonej 
w miejscowości Radacz, obręb Radacz, gmina Borne Sulinowo – otrzymała numer 

porządkowy nieruchomości  - Radacz 46Ł, 
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 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 38/2, położonej 

w miejscowości Radacz, obręb Radacz, gmina Borne Sulinowo – otrzymała numer 

porządkowy nieruchomości  - Radacz 11A. 

51. Wystosowano do najemców lokali socjalnych pisma przypominające                               

o konieczności złożenia wniosków o najem lokalu socjalnego/komunalnego 42 szt. 

52. Sporządzono żądania odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokali 

socjalnych/mieszkalnych łącznie - 15 szt.. 

53. W dniach 14-16, 19.09.2016 r. uczestniczenie w kontroli ogródków działkowych 

położonych w Bornem Sulinowie, w Krągach. 

54. Sporządzono korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dot. budynku wielorodzinnego położnego przy ul. J. Słowackiego 

9A,B w Bornem Sulinowie – szt. 2.  

55. Sporządzono umowy najmu wraz z kartami wymiaru opłat – szt. 4.  

56. Pismo w sprawie stawienia się do tut. urzędu celem podpisania umów – szt. 4 

57. Przeprowadzono procedurę na zakup węgla orzech w ilości 10,0 ton na sezon 

grzewczy 2016/2017 do budynku położonego w Łubowie przy ul. Strzeleckiej 3,      

w którym znajdują się dwa gospodarstwa domowe oraz Ośrodek Zdrowia. 

58. Sporządzenie umowy na dostawę węgla orzech w ilości 10,0 ton na sezon 

grzewczy 2016/2017 do budynku położnego przy ul. Strzeleckiej 3                                      

w miejscowości Łubowo. 

59. Poinformowano Administratora budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 

Nieruchomości przy Al. Niepodległości 46 w Bornem Sulinowie o zbyciu jednego 

lokalu, którego Gmina Borne Sulinowo była właścicielem celem nie obciążania 

kosztami za części wspólne i fundusz remontowy. 

60. Wystosowano pismo do Administratora budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 

Nieruchomości przy Al. Niepodległości 46 w Bornem Sulinowie o przedłożenie 

pełnomocnictwa do reprezentowania w jego imieniu przez inną osobę. 

61. Udzielono odpowiedzi na odwołanie w sprawie opróżnienia i opuszczenia lokalu 

socjalnego przez najemcę, iż sprawa zostanie przedstawiona Komisji 

Mieszkaniowej na najbliższym spotkaniu. Natomiast o ostatecznej decyzji 

zostanie poinformowana/y oddzielnym pismem. 

62.  Przesłano zestawienie w formie tabelarycznej z odczytami liczników zużycia 

wody ciepłej i zimnej za okres od 30.06.2016 r. do 30.09.2016 r. Wspólnocie 

Mieszkaniowej „ORZEŁ” ul. Orła Białego 3 w Bornem Sulinowie celem 

wystawienia obciążenia. 

63. Odesłano przesyłki listowne do Gawex Oddział w Szczecinku z prośbą                            

o zaprzestanie przesyłania korespondencji gdyż najemca nie zamieszkuje pod 

wskazanym adresem. 

64. Zgodnie z prośbą najemcy przesłano kserokopię umowy najmu wraz z aneksami 

obowiązującymi. 

65. Udzielono odpowiedzi na pismo w sprawie przekazania ciepłomierza 

znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ul. J. Słowackiego 9A,B                    

w Bornem Sulinowie nieodpłatnego przekazania dla Przedsiębiorstw Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie celem dokonywania legalizacji 

urządzenia pomiarowego. 

66. Wyrażono zgodę na wyłożenie płytkami mrozoodpornymi dwóch balkonów we 

własnym zakresie i na własny koszt w lokalu mieszkalnym. 

67. Wizja w terenie – szt. 1. 
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68. Wyrażono zgodę na zakup drzwi wewnętrznych do lokalu mieszkalnego na koszt 

najemcy z uwzględnienie rekompensaty na podstawie faktury w miesięcznym 

czynszu za użytkowanie lokalu.   

69. Wyrażono zgodę na odpracowania zadłużenia wykonując świadczenia innego 

rodzaju na rzecz Gminy Borne Sulinowo. 

70. Sporządzono porozumienie w sprawie dotyczące warunków odpracowania 

zaległości czynszowych z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego 

(komunalnego). 

71. Wystosowano pismo do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. o 

uruchomienie przesyłu ciepła na cele centralnego ogrzewania do budynku 

wielorodzinnego położonego przy ul. J. Słowackiego 9A,B w Bornem Sulinowie. 

72. Wystosowano inne pisma/odpowiedzi/ – 6 szt.  

73. Opisano rachunki – szt.25.  

74. Sporządzono rozliczeń za wodę i ścieki – szt. 2. 

75. Sporządzono zamówienie na dokonanie kontroli okresowej instalacji elektrycznej 

w lokalu mieszkalnym. 

76. Sporządzenie zamówienia na dostarczenie węgla orzech w ilości 3,0 ton do 

budynku przy ul. Strzeleckiej 3 w miejscowości Łubowo – I partia. 

77. Uczestniczenie w kontroli przeprowadzanej przez PINB w Szczecinku budynku 

mieszkalnego. 

78. Opracowanie uchwały wraz z częścią opisową wieloletniego programu 

gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2020. 

 

 

 

 


