
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  26 września 2013r. 

 

SPOTKANIA  

 

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła w następujących 

spotkaniach: 

� 04 października 2013 r.- konwent  Przewodniczących i przedstawicieli Jednostek Samorządów   

 Terytorialnych, 

� 07 października 2013 r. –z Prezesem PKS Szczecinek – sprawy bieŜące, 

� 07 października 2013r. –ze Starostą Powiatu Szczecineckiego  i ewentualnym inwestorem –  

Kłomino, 

� 08 października 2013r. – konwent sołtysów – gospodarka odpadami, 

� 10 października 2013r. - podpisano aneks do umowy „Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez 

budowę kortu tenisowego”- Szczecin, 

� 11 października 2013r. – uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej spotkanie                             

z nauczycielami, 

� 11 października 2013r. – z Nadleśniczym Nadleśnictwa Bornego Sulinowa – w sprawie      

utworzenie na terenie zespołu niemieckich obozów jenieckich Gross Born k. Kłomina      

historyczno-edukacyjnej ścieŜki „Trakt jeniecki” 

� 14 października 2013r. –  zebranie załoŜycielskie Borneńskiego Uniwersytetu  Trzeciego Wieku, 

� 18 października 2013r.- Rada Nadzorcza PUK, 

� 20 października 2013r. – spotkanie z młodzieŜą OHP Szczecinek ,,Grzybobranie na wrzosowej 

polanie”, 

� 23 października 2013r. – Program Samorządowy - TV Gawex, 

� 24 października 2013r. z Prezesem Linii Mikrobusowej M – zorganizowanie dodatkowych 

dojazdów Dąbie i Kiełpino,   

� 28 października  2013r. – z Dyrektorem ZOZ-u – sprawy bieŜące, 

 

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

oraz Zastępca Burmistrza  przyjmowali  28  interesantów. 
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PROMOCJA I WSPÓŁPRACA 
 

1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów  
 
a) realizacja projektów 
 
PROW 2007-13, działanie LEADER, Małe projekty „Promocja walorów przyrodniczych, 
historycznych i kulturowych Gminy Borne Sulinowo poprzez wydanie materiałów promocyjnych” 
ZłoŜono wniosek o płatność. W wyniku wezwania Urzędu Marszałkowskiego WZ dokonano niezbędnych 
uzupełnień do wniosku.  
 
PO Ryby (oś IV – realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów ZaleŜnych od Rybactwa 
„Partnerstwa Drawy”), działanie „Wzmocnienie konkur encyjności i utrzymanie atrakcyjności 
obszarów zaleŜnych od rybactwa”, projekt „Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez budowę 
kortu tenisowego” 
Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie. Trwają prace budowlane przy budowie bieŜni.  
 
PROW 2007-13  Odnowa Wsi „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Łubowie” 
Samorząd WZ wyraził zgodę na zwiększenie zakresu rzeczowego projektu. W związku z tym, podpisano 
stosowny aneks do umowy o przyznanie pomocy. Przygotowano i złoŜono wniosek o płatność. Dzięki 
uznaniu kosztów robót dodatkowych za kwalifikowany, kwota dofinansowania zwiększy się o 106 tys. zł. 
  
PROW 2007-13  Odnowa Wsi „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez 
stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych” 
W odpowiedzi na pismo Urzędu Marszałkowskiego WZ, przygotowano i przesłano kolejne wyjaśnienia 
do wniosku o płatność. 
 
PROW 2007-13 , działanie LEADER – Odnowa i Rozwój Wsi - „Rewitalizacja Bornego Sulinowa 
poprzez przebudowę i modernizację boiska wielofunkcyjnego” 
Wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym. W związku z koniecznością pilnej 
realizacji inwestycji, procedura oceny formalnej przebiegła w trybie przyspieszonym i dn. 10 
października br. podpisano umowę o przyznanie pomocy. Trwa realizacja inwestycji. 
 
PROW 2007-13  Małe projekty „Organizacja imprezy z okazji XX-lecia Bornego Sulinowa ” 
W wyniku kolejnego wezwania  do złoŜenia wyjaśnień i poprawek do wniosku, we współpracy                 
z Centrum Kultury i Rekreacji przygotowano i przesłano odpowiedź do Urzędu Marszałkowskiego WZ. 
 
PROW 2007-13  Małe projekty  
„Rozwój turystyki na obszarze LGD Partnerstwo Drawy poprzez utworzenie i oznakowanie 
śółtego Szlaku Nordic Walking” 
Opracowano i dn. 23 września br. złoŜono w Urzędzie Marszałkowskim WZ wniosek o płatność na kwotę 
10.472,00 zł. 
 
PROW 2007-13  Małe projekty „Promocja lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 
poprzez wykonanie filmu promocyjnego miasta i gminy Borne Sulinowo” 
Na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego WZ opracowano i dn. 24 września przesłano pierwsze poprawki 
do wniosku o dofinansowanie. Poprawki zostały zaakceptowane, wkrótce zostanie podpisana umowa na 
realizację zdania. Wartość projektu wynosi 14.637,00 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania   
9.520,00 zł. 
 
PROW 2007-13  Małe projekty „Stworzenie warunków do uprawiania turystyki rowerowej             
w gminie Borne Sulinowo poprzez utworzenie szlaku rowerowego "Śladami dawnych osad" 
Na realizację inwestycji LGD „Partnerstwo Drawy” przyznało Gminie Borne Sulinowo dotację                
w wysokości 16.304,00 zł (wartość całego zadania wynosi 25.067,40). 
Na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego WZ uzupełniono dokumentację wnioskową i skompletowano 15 
z 16 załączników do złoŜonego dn. 06.05.2013r. wniosku o przyznanie pomocy. Nie zdołano jednak 
załączyć umowy uŜyczenia terenu Nadleśnictwa Czarnobór, na którym (na podstawie pisemnej zgody 
Nadleśniczego inŜ. R. Lecko z dn. 29.04.2013r.) zaplanowana została inwestycja. Umowę uŜyczenia 
terenu opracowała kancelaria prawna Nadleśnictwa Czarnobór, na wniosek pracownika Nadleśnictwa 
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Czarnobór wskazanego przez Nadleśniczego do kontaktów ws. przedmiotowego projektu. Umowa nie 
pociągała za sobą skutków finansowych dla Ŝadnej ze stron. Kilka dni przed upływem terminu przesłania 
do Urzędu Marszałkowskiego WZ poprawek do wniosku, Nadleśniczy inŜ. R. Lecko odmówił podpisania 
z Gminą Borne Sulinowo przygotowanej przez własną kancelarię prawną umowy uŜyczenia terenu.          
Z powodu braku 1 z 16 niezbędnych załączników, Gmina Borne Sulinowo zmuszona została                  
do wycofania dokumentacji aplikacyjnej z Urzędu Marszałkowskiego WZ. Inwestycja nie będzie 
realizowana, przyznana dotacja w kwocie 16.304,00 zł została juŜ cofnięta. 
 
Konkurs edukacyjny „O mobilne miasteczko” 
Gmina Borne Sulinowo znalazła się w gronie 10 laureatów konkursu zorganizowanego przez 
Zachodniopomorską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczecinie. Nagrodą         
w konkursie jest otrzymanie na własność mobilnego miasteczka ruchu drogowego przeznaczonego         
do prowadzenia zajęć edukacji rowerowej i wychowania komunikacyjnego w placówkach oświatowych 
na terenie gminy. Przekazanie nagrody nastąpi w listopadzie br. 
 
YOUNGSTER PLUS  
Dn. 24 września br., na podstawie danych otrzymanych ze szkół biorących udział w programie, 
opracowano i przesłano do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie deklarację 
uczestnictwa uczniów. Na podstawie przedmiotowej deklaracji, dn. 14 października br. Podpisano             
z EFRWP Aneks nr 1 do Umowy o współpracy z dn. 8 maja 2013r. przyznający na realizację programu 
YOUNGSTER PLUS dotację w wysokości 8.280,00 zł. 
 
b) złoŜone wnioski o dofinansowanie  
 
Utworzenie na terenie zespołu niemieckich obozów jenieckich Gross Born k. Kłomina historyczno-
edukacyjnej ścieŜki „Trakt jeniecki” 
Dn. 29 października br. przesłano do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie wniosek   
o dofinansowanie kwotą 38.000,00 zł realizacji operacji. Projekt zakłada utworzenie 3.000-metrowej 
trasy, na której ustawionych zostanie 14 tablic edukacyjnych. Tablice wskazywać będą i opisywać 
najwaŜniejsze miejsca na terenie zespołu obozów oraz adekwatne aspekty Ŝycia obozowego. 
Uzupełnieniem ścieŜki stanie się publikacja o roboczym tytule „Trakt jeniecki” - historyczno-edukacyjna 
ścieŜka na terenie zespołu niemieckich obozów jenieckich Gross Born” wydana w nakładzie 5.000 egz., 
w tym: 3.000 wersja PL, 500 szt. wersja DE, 500 szt. wersja EN, 500 szt. wersja FR, 500 szt. wersja RU. 
Wartość zadania oszacowano na 145.205,61 zł, z czego: 38.000,00 zł stanowić ma dotacja z Rady 
OPWiM, 5.917,52 zł wkład własny gminy, a 101.288,09 zł wkład Nadleśnictwa Borne Sulinowo. 
 
2. Promocja 
 
Współpraca z mediami 
Przygotowano i autoryzowano informacje do październikowej wkładki Głosu Koszalińskiego „Regiony”. 
Strona internetowa  
Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek podległych oraz 
innych instytucji i stowarzyszeń, aktualizowano urzędową stronę internetową www.bornesulinowo.pl. 
Materiały promocyjne 
Przeprowadzono zapytanie ofertowe na projekt i druk kalendarzy na 2014 rok. Planowany nakład          
200 - 300 egz. Najkorzystniejszą ofertę złoŜyła drukarnia Tempoprint ze Szczecinka. Firma przygotowała 
wstępne projekty graficzne kalendarzy.    
 
Na podstawie umowy zawartej z wydawnictwem Mega Media Tech na uczestnictwo gminy Borne 
Sulinowo w wydaniu albumu fotograficznego: „Nasza Polska – Zachodniopomorskie”, przygotowano       
i przesłano do wydawnictwa materiały graficzne promujące atrakcje turystyczne gminy. Planowany 
termin wydania publikacji to grudzień 2013r.   
 
3. Zagospodarowanie turystyczne gminy 
 
Dn. 18 września dokonano kontroli oznakowania szlaków Nordic Walking w Bornem Sulinowie. 
Zinwentaryzowano brakujące oraz zniszczone oznakowanie. Zlecono firmie Pracownia Plastyczna 
„Studio22” z Połczyna Zdroju wykonanie brakujących kierunków. MontaŜu brakującego oznakowania 
dokona ekipa remontowa Urzędu Miejskiego.   
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4. Organizacje pozarządowe 
 
Do organizacji pozarządowych z terenu gminy Borne Sulinowo wystosowano pisma z informacją            
o moŜliwości składania do 4 października br. wniosków o zabezpieczenie w budŜecie gminy Borne 
Sulinowo środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2014 roku. Na podstawie złoŜonych 
przez organizacje kosztorysów, sporządzono projekt budŜetu dla klubów sportowych i stowarzyszeń na 
2014r.  
 
Opracowano projekt rocznego Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami 
pozarządowymi na 2014r.   
Na podstawie Zarządzenia nr 121/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dn. 22 października 2013r. 
uruchomiono proces konsultacji społecznych w przedmiocie projektu rocznego „Programu współpracy 
Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi”. Projekt, wraz z informacją o moŜliwości 
składania przez organizacje opinii i uwag dotyczących treści, zamieszczono na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego oraz w BIP. 
 
Dokonano weryfikacji sprawozdań z realizacji zadań publicznych powierzonych przez Gminę Borne 
Sulinowo w 2013r. Stowarzyszeniu dla Dzieci i MłodzieŜy ze środowisk lokalnych „Pomost” oraz 
Borneńskiemu  Centrum Inicjatyw Społecznych „Universum”. Nie stwierdzono nieprawidłowości            
w realizacji i rozliczeniu zadań. 
 
5. Sport 
 
Uaktualniono i zamieszczono na internetowej stronie Urzędu Miejskiego terminarz zajęć sportowych 
odbywających się w 2013r. w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. 
 
Na bieŜąco rozliczano składane przez szkoły z terenu Gminy Borne Sulinowo dokumenty finansowe        
z zakresu sportu szkolnego. 
 
Dn. 22 października podpisano umowę-zlecenie na prowadzenie na korcie tenisowym (i w hali sportowej 
CKiR) zajęć nauki gry w tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieŜy w wieku 6-12 lat w wymiarze 2 h 
tygodniowo. Dn. 23 października złoŜono zamówienie na sprzęt sportowy do nauki gry w tenisa 
ziemnego na kwotę 1.842,00 zł.  
 
 
6. Imprezy  
 
Mi ędzynarodowe Zawody Modeli Pływających 
Udzielono organizatorowi tj. Klubowi Modelarskiemu ze Szczecinka pomocy finansowej w kwocie 
1.000,00 zł i pomocy technicznej (transport i cumowanie pomostu, zabezpieczenie sanitarne, promocja 
imprezy) przy organizacji XX edycji imprezy. 
 
XI Mi ędzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych „G ąsienice i Podkowy” 2014 
We współpracy z CKiR w Bornem Sulinowie, opracowano pismo i wniosek do Marszałka WZ z prośbą   
o dofinansowanie kwotą 33.520,60 zł przyszłorocznej edycji zlotu. 
 
Otwarcie miejskiego targowiska „Mój Rynek” 
W dniu 24 września zorganizowano uroczyste otwarcie targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Bornem 
Sulinowie W uroczystościach uczestniczył Wicemarszałek WZ, Andrzej Jakubowski. Na uroczystość 
zaproszono równieŜ przedstawicieli mediów regionalnych: TV Gawex, Radio Koszalin i Głos 
Koszaliński. Wykonano dokumentację fotograficzną i zamieszczono fotorelację z przebiegu uroczystości 
na stronie www.bornesulinowo.pl.  
 
Otwarcie nowego odcinka drogi asfaltowej w Przyjezierzu 
W dniu 24 września zorganizowano uroczyste otwarcie nowego odcinka drogi asfaltowej w miejscowości 
Przyjezierze. W uroczystościach uczestniczył Wicemarszałek WZ, Andrzej Jakubowski. Na uroczystość 
zaproszono przedstawicieli mediów regionalnych: TV Gawex, Radio Koszalin i Głos Koszaliński. 
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Wykonano dokumentację fotograficzną i zamieszczono fotorelację z przebiegu uroczystości na stronie 
www.bornesulinowo.pl.  
 
Dzień KEN 
Zakupiono upominki, przygotowano zestawy gadŜetów promocyjnych, zaproszenia, dyplomy i listy 
gratulacyjne dla nauczycieli. Uroczystość odbyła się 11 października w Budynku Kulturalno-
Oświatowym w Bornem Sulinowie. 
 
7. Oświata 
 
Stypendia szkolne 
Do wnioskodawców, którzy złoŜyli  niekompletne wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 
szkolny 2013/14 wystosowano wezwania o uzupełnienie dokumentacji. Do wszystkich osób ubiegających 
się o pomoc materialną wysłano zawiadomienia o moŜliwości czynnego udziału w postępowaniu 
administracyjnym i przedłuŜeniu terminu załatwienia sprawy. 
Przeliczono dochód przypadający na jednego członka rodziny w 177 wnioskach uczniów o przyznanie 
stypendium szkolnego.  
Sporządzono listę osób, którym zostanie wydana decyzja przyznająca stypendium szkolne na rok szkolny 
2013/14 oraz listę osób, które otrzymają decyzje odmowne.  
 
Wyprawka szkolna  
Na dodatkowy wniosek dyrektora szkoły z terenu gminy Borne Sulinowo, przyznano dofinansowanie     
do podręczników szkolnych dla jednego ucznia.   
Przyjęto do rozliczenia przekazane przez dyrektorów szkół z gminy Borne Sulinowo listy potwierdzające 
wypłaty wyprawek szkolnych dla uczniów na rok szkolny 2013/14.  
  
 
FINANSE I BUDśET 
 

1. Na podstawie Zarządzenia Nr 114/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 26 września 2013 roku 
ustalono wytyczne do projektu budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok. 

2. Na podstawie Zarządzenia Nr 116/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 września 2013 r. 
dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieŜących o łączną kwotę 65.132,00 zł na podstawie 
pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.187.6.2013.KD    
z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o łączną kwotę 17.297,00 
zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 
opłacanie składek na ubezpiczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby 
otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych - 
384,00 zł i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów - 16.913,00 zł, pisma Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.169.7.2013.AM z dnia 23 września 2013 r. w sprawie 
zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 42.435,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań 
własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 r. oraz 
pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.230.2.2013.KD    
z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 5.400,00 zł             
z przeznaczeniem na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) między rozdziałami i paragrafami     
na kwotę 22.067,05 zł, w tym 80,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr 
ZS/3010-12/13 z dnia 19 września 2013 r., 10.353,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół                 
w Łubowie Nr ZSŁ 3010/17/13 z dnia 20 września 2013 r., 600,00 zł na podstawie pisma Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.20/2013.AM z dnia         
30 września 2013 roku i 2.350,00 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.19.2013.AM z dnia 30 września 2013 roku.  
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3. W dniu 10 października 2013 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego              
w Szczecinie Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych                
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca III kwartału 2013 roku.  

4. W dniu 11 października 2013 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego              
w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Delegatury w Koszalinie Rb-50                
– kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 
za III kwartał 2013 roku.  

5. Na podstawie Zarządzenia Nr 119/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 11 października 2013 
roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieŜących o łączną kwotę 201.228,25 zł                
na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie                              
Nr FB-1.3111.89.27.2013.KD z dnia 8 października 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji 
celowej o łączną kwotę 20.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa        
w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 
z późn. zm.), pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie                              
Nr FB-1.3111.88.12.2013.KD z dnia 11 października 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji 
celowej o kwotę 13.432,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu 
wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 
Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. i wniosku o przekazanie dotacji celowej dla Gminy               
w wysokości 167.796,25 zł na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego         
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto dokonano przeniesienia 
wydatków (+, -) między rozdziałami i paragrafami na kwotę 32.314,58 zł, w tym 2.564,00 zł              
na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/25/2013 z dnia 8 października 2013 
roku i 10.458,58 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie Nr GK.3011.22/2013.AM z dnia 11 października 2013 roku. 

6. W dniu 21 października 2013 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego              
w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Delegatury w Koszalinie Rb-ZN – 
kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz naleŜności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania 
przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec 3 kwartału 2013 roku.  

7. W dniu 22 października 2013 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 
Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania za okres od początku roku do 30 września 2013 roku,          
w tym: 

- Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyŜce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, 

- Rb-27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŜetowych jednostki samorządu 
terytorialnego,  

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

- Rb-28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŜetowych jednostki samorządu 
terytorialnego, 

- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz poręczeń            
i gwarancji. 

8. W dniu 25 października 2013 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Rb-N - 
kwartalne sprawozdanie o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych i Rb-Z – 
kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŜnych oraz poręczeń i gwarancji zbiorcze 
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instytucji kultury, ZOZ-ów i innych osób prawnych, dla których organy wykonawcze jst są organami 
nadzorującymi lub załoŜycielskimi wg stanu na koniec 3 kwartału roku 2013.    

REAGOWANIE KRYZYSOWE 

W zakresie: 

a) Spraw obronnych: 
- nie realizowano 

b) obrony cywilnej: 
- zakończono uzgadnianie Planu obrony cywilnej Gminy. 

c) zarządzania kryzysowego: 
- posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 24 października br; 
(zasadnicze problemy to omówienie wyników działalności w okresie letnim oraz zagroŜeń na 
terenie gminy w okresie jesienno-zimowym, w tym okresu świątecznego i ferii zimowych; 
problemy rozpatrywane pod katem bezpieczeństwa i zapobiegania sytuacjom zagraŜającym 
bezpieczeństwu mieszkańców gminy). 

d) zabezpieczenia ppoŜ. 
1) Na terenie gminy mogą wystąpić zagroŜenia poŜarowe, charakterystyczne dla okresu 
jesiennego (sporadycznie wyładowania atmosferyczne, poŜary budynków/kominów spowodowane 
rozpoczynającym się sezonem grzewczym, poŜary pustostanów, itp.). 
2) wzrasta ryzyko zagroŜenia zaczadzeniami (informacja na stronie internetowej). 
 

e) Inne sprawy 
1) W dniu 24 października br. kontrola prowadzona przez Komisję 

rewizyjną w zakresie wykonania zaleceń wynikających z kontroli 3 marca 2011 roku oraz 
kosztów utrzymania OSP i stan przygotowania OSP do bieŜącej działalności w przedziale na 
poszczególne jednostki. 

2) Aktualnie OSP łubowo utrzymuje gotowość do działania w 
ramach systemu KSRG (jest potrzeba zakupienia środka pianotwórczego- zuŜyty w Dąbiu-w 
trakcie realizacji).  
OSP Juchowo nie ma kierowców z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów 
uprzywilejowanych (zagubiono), samochód nie jest poddany przeglądowi rejestracyjnemu – 
brak dokumentów (formalnie z uwagi na brak rejestracji w sadzie rejestrowym nie moŜna 
wymienić dowodu rejestracyjnego). Wymagane dokonanie zgłoszenia do sądu (projekty 
dokumentów przekazałem dla naczelnika OSP). 
OSP Borne Sulinowo – podobnie nie posiada kierowców upowaŜnionych do prowadzenia 
pojazdów uprzywilejowanych (resztę opisali w skardze). 
 
OŚWIATA 

`1. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w piątek, 11 października 2013 r. w Budynku Kulturalno 
Oświatowym Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie odbyła  się uroczysta akademia w której udział wzięli 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Rady Miasta, Rad Pedagogicznych , Samorządów Uczniowskich, 
Związków Zawodowych oraz zaproszeni  goście dyrektorzy szkół nauczyciele  emeryci.                  
Burmistrz Miasta przyznała „ Nagrodą Burmistrza” sześciu nauczycielom wyróŜniając ich za działalność 
pozaszkolną na rzecz młodzieŜy, skuteczne inspirowanie środowiska szkolnego do róŜnorodnego 
działania na rzecz środowiska lokalnego, za udział w Ŝyciu kulturalnym miasta,  organizację imprez 
miejskich i środowiskowych. Nagrodę otrzymało równieŜ dwóch dyrektorów szkół za osiąganie 
wysokich wyników nauczania i wychowania, podejmowanie skutecznych działań na rzecz promocji 
szkoły w środowisku zewnętrznym i integracji ze środowiskiem lokalnym. Był równieŜ uroczysty 
moment wręczenia przez Burmistrza Miasta czterem nauczycielom aktów nadania stopnia  awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego. Nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2012/2013 uzyskali 
wyŜszy stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego otrzymali listy 
gratulacyjne i drobne upominki.                                     
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2. Dokonano analizy i zatwierdzenia  aneksów nr 1 złoŜonych przez dyrektorów szkół do Arkuszy 
Organizacyjnych szkół na rok szkolny 2013/2014                                                    

3. Przygotowano odpowiedź  na Wniosek o Udzielenie Informacji Publicznej wnoszącej o 
udostępnienie informacji dotyczącej autobusów szkolnych, których uŜytkownikiem jest Gmina Borne 
Sulinowo.                                                                                  

4. Opracowano i przedłoŜono 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 naleŜy do zadań własnych jednostki samorządu 
terytorialnego. 

GOSPODARKA NIERUCHOMO ŚCIAMI 

1. Ogłoszono 6 przetargów na zbycie nieruchomości na łączną kwotę 260.000,- zł. Mimo złoŜonych 
wniosków Ŝadna nieruchomość nie znalazła nabywcy, 

2. Podpisano 4 akty notarialne na zbycie nieruchomości, w tym: 1 akt dot.  sprzedaŜy nieruchomości  
na rzecz najemcy i 3 akty notarialne dot. sprzedaŜy na polepszenie warunków zagospodarowania 
nieruchomości, na łączną kwotę  69.420,00 zł. 

3. Podpisano 1 akt notarialny dotyczący przejęcia  nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych 
S.A. Oddziała Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu. Wartość nieruchomości 
określona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 80.305,00 zł. 

4. Trwa procedura przygotowania kolejnych przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Borne Sulinowo na ogólną kwotę 381.000,00 zł. 

5. Zawarto 2 umowy najmu na czas określony tj. na okres jednego roku (dot. lokali socjalnych w 
Bornem Sulinowie) 

6. Sporządzono 2 protokoły z przekazania/przejęcia mieszkalnych lokali socjalnych, 
7. Podpisano umowę na dostarczanie miału z domieszką groszku wraz z transportem na sezon 

grzewczy do budynku połoŜonego w miejscowości Silnowo 19, 
8. Wystosowano wezwania do byłych najemców w sprawie uprzątnięcia nieruchomości połoŜonej w 

miejscowości Łubowo ul. Zakątna 2,  
 
SPRAWY OBYWATELSKIE 
 
1. Działalność  Komisji ds. PRPA. 

W okresie międzysesyjnym wszczęto 4 postępowania  o  zobowiązanie do leczenia 
odwykowego na wnioski złoŜone przez rodzinę osoby uzaleŜnionej oraz  Miejsko – Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. W związku z powyŜszym skierowano pisma do Komisariatu 
Policji oraz sporządzono umowy na przeprowadzenie wywiadów środowiskowych. Ponadto skierowano 
do biegłych – psychologa i psychiatry 2 teczki akt spraw celu przebadania i wydania opinii w 
przedmiocie uzaleŜnienia osób od alkoholu, przygotowano 4 umowy zleceń dla pracownika socjalnego na 
sporządzenie wywiadu środowiskowego,  przygotowano  umowę – zlecenie dla specjalisty psychoterapii  
na przeprowadzenie zajęć dla osób dotkniętych przemocą na miesiące  XI-XII, ustalono  przyjęcia na 
oddział detoksykacyjny dla 5 osób, terapię odwykową w systemie stacjonarnym ukończyła 1 osoba, 
ustalono i dofinansowano badania okresowe oraz terapię podtrzymującą po odbytej terapii podstawowej 
dla 4 osób.  

W związku z prowadzonymi postępowaniami „ Niebieska Karta” uczestniczono  
w  2 posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

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

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 
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objęto w  46 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 uŜyteczna wyznaczono następujące 
jednostki:  

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie, ul. Kruczkowskiego 5, 
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie,                        

ul. Bolesława Chrobrego 25, 
3. Szkoła Podstawowa w Jeleniu, 
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Juchowie, 
5. Publiczne Gimnazjum w Silnowie, 
6. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 24, 
7. Zespół Szkół w Łubowie, ul. Zakątna 10, 
8. Sołectwo Silnowo, 
9. Sołectwo Jeleń, 
10. Sołectwo Ciemino, 
11. Sołectwo Dąbie, 
12. Sołectwo Juchowo, 
13. Sołectwo Kiełpino, 
14. Sołectwo Komorze, 
15. Sołectwo Krągi, 
16. Sołectwo Kucharowo, 
17. Sołectwo Liszkowo, 
18. Sołectwo Łączno, 
19. Sołectwo Łubowo, 
20. Sołectwo Nobliny, 
21. Sołectwo Piława, 
22. Sołectwo Radacz, 
23. Sołectwo Rakowo, 
24. Sołectwo Silnowo, 
25. Sołectwo Starowice, 
26. Sołectwo Śmiadowo, 
27. Sołectwo Uniemino, 
28. Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 21, 
29. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie,   ul. Orła Białego 5, 
30. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5, 
31. Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej Borne Sulinowo, ul.Kruczkowskiego 5,  
32. Biblioteka Miejska w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 1, 
33. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bornem Sulinowie,                   

ul. Kolejowa 16, 
34. Nadleśnictwo w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 32, 
35. Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6.  

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

Liczba sporządzonych aktów urodzeń: 

 

1. 

a)  ogółem  3 

 b) w tryb. art. 35  - 

 c) w tryb. art. 70  - 

 d) w tryb. art. 73  3 

2. Liczba sporządzonych aktów małŜeństw  
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 a) ogółem 8 

 b) w tryb. art. 35  - 

 c) w tryb. art. 70  - 

 d) w tryb. art. 73  2 

3. Liczba sporządzonych aktów zgonu 

 a) ogółem 6 

 b) w tryb. art. 35  - 

 c) w tryb. art. 70  - 

 d) w tryb. art. 73  - 

4. Liczba wydanych decyzji administracyjnych   

 na podstawie art. 28 4 

 na podstawie art. 34 - 

 na podstawie art. 35 - 

 na podstawie art. 36 4 

 na podstawie art. 70 - 

 na podstawie art. 73 - 

 o zmianie imienia i nazwiska 1 

 innych ( ze wskazaniem przedmiotu sprawy )  - 

5. Liczba wydanych odpisów i zaświadczeń   

 Liczba odpisów skróconych ( z wyłączeniem odpisów 
wydanych na drukach wielojęzycznych)  

135 

 Liczba odpisów zupełnych  12 

6. Liczba wydanych odpisów skróconych na drukach 
wielojęzycznych  

4 

7. Liczba przyj ętych oświadczeń o wstąpieniu  
w związek małŜeński 

 

 w lokalu usc 12 

 poza lokalem usc - 

8. Liczba innych czynności kierownika usc  

 - liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających brak 
okoliczności wyłączających zawarcie małŜeństwa                   
( art. 4 kro )  

2 

 - liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających, Ŝe 
obywatel polski lub zamieszkały na terytorium RP 
cudzoziemiec mniemający obywatelstwa Ŝadnego państwa, 
zgodnie z prawem polskim, moŜe zawrzeć małŜeństwo za 

2 
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granicą ( art. 71 )  

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

- 

9. Liczba wyroków rozwodowych przesłanych przez Sądy 
Okręgowe  

4 

10.  Liczba sporządzonych przypisków do aktów stanu 
cywilnego  

45 

11. Liczba przypisków przesłanych z innych USC 21 

 
Do komputerowego  systemu  rejestracji aktów stanu cywilnego wprowadzono 96 aktów urodzeń z lat 
1946 – 1945.   
 
4.  Dowody osobiste: 

- złoŜono 73 wnioski o wydanie dowodów osobistych, 
- wydano 98 dowodów osobistych.  
 
 5. Działalność gospodarcza. 

W CEIDG dokonano następujące zmiany: 
- zarejestrowano 4 nowe działalności gospodarcze, 
- wprowadzono 16 zmian, 
- zawieszono 21 wpisów, 
- wykreślono  3 wpisów. 
 
6.  Ewidencja ludności: 

Liczba Ludności  wg stanu na dzień 24.10.2013r.  

MIASTO  BORNE SULINOWO: 
pobyt stały           -  4.490 pobyt czasowy     - 289 

GMINA  BORNE SULINOWO: 
pobyt stały           -   5.000    pobyt czasowy  - 139 

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

razem                   -    9.490                            -   428 

 

  ogółem  ludność     9.918 

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

W okresie od 14.09.2013  do  24.10.2013 r.  zarejestrowano: 

- urodzenia                                                     15 

- zgony                                                            10 

- małŜeństwa                                                  16   

- zameldowanie na pobyt stały                     15 

- zameldowanie na pobyt czasowy               25 

- przemeldowanie                                          18 
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- zameldowanie cudzoziemców                      - 

- wymeldowanie z pobytu stałego                 13 

- wymeldowanie z pobytu czasowego             8 

- wymeldowanie administracyjne                   3  

7. Ewidencja zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

Wydano 3 zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych / Sklep Radacz / 

Wygaszono 10 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO 

W zakresie Ochrony Środowiska 

1. Wszczęto postępowania administracyjne z urzędu w sprawie wydania decyzji nakazującej 
przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, w miejscowościach: Kiełpino, 
Strzeszyn, Nobliny. 

2. Wystosowano pismo do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o wydanie warunków 
technicznych na podłączenie do sieci Kanalizacyjnej sanitarnej dla nieruchomości w miejscowości 
Jeleń. 

3. Wpłynęły dwa odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą  
w Koszalinie od decyzji Burmistrza Bornego Sulinowa dotyczące przyłączenia nieruchomości          
w m. Krągi do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.  

4. Wydano decyzję odmawiającą odebrania: 9 koni, 1 szt. owcy oraz 1 szt. psa posiadaczowi. 
5. Wydano decyzję, Ŝe nakazującą uprzątnięcie odpadów z działki nr 71 oraz działki nr 125/21 obręb 

Jeleń, gmina Borne Sulinowo. 
6. W dniach 16-17 października 2013r. przeprowadzono prelekcje (klasy I-III) w szkole podstawowej 

im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie poświęcone zwalczaniu bezdomności 
zwierząt. 

7. Przekazano worek suchej (20kg) karmy dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami  
w Bornem Sulinowie na dokarmianie kotów w okresie zimowym. 

8. Wszczęto postępowanie administracyjne z urzędu, celem wydania decyzji zezwalającej                     
na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną. 

9. Zakończono postępowanie wyjaśniające dotyczące magazynowania w miejscu na ten cel                  
nie przeznaczonym, bez zabezpieczeń środowiska gruntowego, odpadów w postaci podkładów 
kolejowych, a takŜe braku utrzymania porządku na nieruchomości w miejscowość Krągi, gm. Borne 
Sulinowo. 

10. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Szczecinie przeprowadzono 
oględziny działek wskazanych jako miejsca występowania rośliny pod nazwą Barszcz Sosnowskiego. 
Stwierdzono, iŜ występuje on na terenie gminy w pojedynczych sztukach. 

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

12. Zakupiono kosiarkę spalinową dla szkoły w Juchowie. 
13. Wystosowano pisma do sołectw z informacją o rozwieszenie ulotek informacyjnych związanych          

z ogólnopolską akcją „Zerwijmy łańcuchy”. 
14. Wzięto udział w spotkaniu poświęconym procedurze sporządzania planów zadań ochronnych dla 

obszarów chronionych: Jezioro Śmiadowo oraz dla Diabelskie Pustaci, organizowanym w Bornem 
Sulinowie przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

15. Przekazano do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska tabelarycznie informację za rok 2012           
o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i strategicznych ocenach 
oddziaływania na środowisko. 
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W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa 

16. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku 5 informacji, w sprawie realizacji  roszczeń z tyt. 
pozostawionego mienia poza granicami państwa polskiego poprzez nabycie praw własności lub 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. 

17. Wydano 11 szt. zaświadczeń o wielkości posiadanego lub nieposiadania gospodarstwa rolnego 
oraz uŜytków rolnych. 

18. Wysłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku 10 szt. wniosków o wydanie zezwolenia              
na usunięcie drzew/krzewów  z działek będących własnością gminy. 

19. Przeprowadzono 6 lustracji w terenie dotyczących wycinki drzew/krzewów oraz sporządzono 
protokoły oględzin drzew/krzewów niezbędne do wydania decyzji. 

20. Podpisano umowę sprzedaŜy/przekazania drewna 4 szt. 
21. Wydano 20 decyzji w sprawie usunięcia drzew. 
22. Wezwano 10 osób do uzupełnienia braków formalnych występujących we wnioskach   
      o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

23. Przyjęto do rozpatrzenia 14 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. 
24. Wydano 70 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2013- sierpień. 
25. Wystosowano do Koła Łowieckiego Nr 89 „Boruta” Poznań pismo, dotyczące terminu lustracji               

w sprawie polubownego rozstrzygnięcia sporu, odnośnie szkody w uprawie łubinu usytuowanej        
w obrębie Jeziorna. 

26. Wystosowano do Koła Łowieckiego Nr 89 „Boruta” Poznań pismo, dotyczące braku skarg                
od miejscowych rolników na w/w  Koło Łowieckie. 

27. Przygotowano postanowienie nakładające na wnioskującego obowiązek przedłoŜenia Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, dokumentów 
wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227). 

28. Wystosowano pismo do Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem pismo z prośbą  
o udzielenie informacji o zapotrzebowaniu na opał obiektów będących w uŜytkowaniu CKiR. 
 

W zakresie zamówień publicznych 

29. Wysłano dokumentację przetargową na Budowa bieŜni rekreacyjnej o nawierzchni syntetycznej dla 
potrzeb Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie do instytucji sprawdzającej celem 
weryfikacji.  

30. Wysłano dokumentację przetargową na zadanie Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze 
źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo instytucji sprawdzającej celem weryfikacji. 

31. Wysłano dokumentację przetargową dotyczącą zadania Remont połączony z modernizacją budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej do instytucji sprawdzającej celem weryfikacji. Uzyskano pozytywną 
opinię 

32. Wysłano dokumentację przetargową dotyczącą zadania Przebudowa istniejącego obiektu 
infrastruktury sportowej na boisko wielofunkcyjne w Bornem Sulinowie do instytucji sprawdzającej 
celem weryfikacji. 

33. Przystąpiono do przygotowania dokumentacji przetargowej na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg w 
sezonie 2013/2014. 

34. Przystąpiono do przygotowania dokumentacji przetargowej na zadanie: Świadczenie usług 
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania oraz zwrotów przesyłek pocztowych. 
 

W zakresie gospodarki odpadami. 

35. BieŜąca aktualizacja zestawień dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bornem 
Sulinowie , zawierających informację o nieruchomościach dla których zostały złoŜone 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 opróŜnień; czy na nieruchomości odpady są gromadzone w sposób selektywny). 
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36. Przygotowano informacje i powiadomienia dla mieszkańców o organizowanej zbiórce odpadów 
wielkogabarytowych (sporządzenie plakatów, rozesłanie informacji do Wspólnot Mieszkaniowych 
itp.) 

37. Przygotowano i wysłano odpowiedzi na bieŜącą korespondencję dot. gospodarki odpadami 
komunalnymi. 

38. Przygotowywane są (sukcesywnie) i rozsyłane wezwania do złoŜenia deklaracji dla właścicieli 
nieruchomości, którzy nie dopełnili tego obowiązku. 

39. Opisywanie faktur dot. Gospodarki odpadami – na bieŜąco. 
40. Wprowadzono do systemu GOMIG - deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy Borne 
Sulinowo - 300szt.  

41. Przygotowano są  i rozsyłano Informacje o przyjęciu deklaracji oraz o przyjęciu zmiany deklaracji do 
właścicieli nieruchomości. 

42. Sporządzono informację o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej za m-c 
wrzesień  2013 r. i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego 

43. Przygotowano materiały aktualizujące informacje na stronie internetowej dot. gospodarki odpadami 
komunalnymi. 

44. Przygotowano projekty uchwał dot. Gospodarki odpadami komunalnymi: 
• w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 
• zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Borne Sulinowo. 
• zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

• zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA 

Przygotowano i wydano: 
1. Dziewiętnaście zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
2. Pięć wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
3. Pięć decyzji w sprawie podziałów nieruchomości. 
4. Trzy decyzje rozgraniczeniowe. 
5. Wszczęto cztery postępowania rozgraniczeniowe. 
7. Udzielono informacji Agencji Nieruchomości Rolnych w Koszalinie i Szczecinku  w sprawie 
przeznaczenia nieruchomości w Łubowie. 
8. Udzielono wyjaśnień w zapisów mpzp dla obrębu Kiełpino. 
9. Dokonano weryfikacji modułu Planowanie Przestrzenne w aplikacji urząd. gis. parsęta.pl. Uwagi 
dotyczące przetworzenia dokumentów planistycznych zostały zgłoszone do Związku Miast i Gminy 
Dorzecza Parsęty w Karlinie. 
Informacja o prowadzonych  pracach w zakresie planowania przestrzennego: 

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 12/3, 12/16, 12/63, 
12/73, 12/92, 12/94, 22/61, 22/62 połoŜonych w miejscowości Dąbrowica. 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.) ogłoszono                            o 
wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Borne Sulinowo dla terenu działek nr 12/3, 12/16, 12/63, 12/73, 12/92, 12/94, 22/61, 22/62 
połoŜonych w miejscowości Dąbrowica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 
listopada 2013 r. do dnia 2 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie pokój 
nr 21 w godzinach pracy urzędu.. 
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Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
21 listopada 2013r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Bornem Sulinowie. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, kaŜdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte  
w projekcie planu miejscowego, moŜe wnieść uwagi. Uwagi naleŜy składać na piśmie do Burmistrza 
Bornego Sulinowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 
2013r.  

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

W dniu 24 kwietnia 2013r. odbyło się spotkanie z wykonawcą planu w sprawie projektu planu. 
Oczekujemy na pierwszy projekt zmiany studium. 

3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grzywnik 

W dniu 21 października 2013r. projekt planu został przesłany do 25 instytucji uzgadniających. Czas        
na uzgodnienie 30 dni. 
 
4. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juchowo, Jelonek, 
Silnowo i Piława. 

      Komisja urbanistyczna z uwagi na liczne błędy leŜące po stronie wykonawcy planu, nie zaopiniowała      
na pierwszym posiedzenie projektu mpzp dla obrębu Silnowo. Wykonawca planu zobowiązał się 
dostarczyć nowy projekt planu do końca października. 

5. 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 połoŜonych w obrębie 
Dąbrowica. 
Z uwagi na wymaganą zmianę studium uwarunkowań dla obrębu Dąbrowica prace planistyczne 
rozpoczną się w późniejszym terminie.  

6. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Borne Sulinowo             
dla obrębu Dąbrowica, Łubowo, Jeleń, Przyjezierze, Śmiadowo. 

  W dniu 15 października wybrano ofertę na opracowanie w/w zmiany studium . Oferowana                    
cena to 55 350,00 zł. brutto. Termin wykonania 18 miesięcy. 

Renta planistyczna 

Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo tzw. renta planistyczna. 

W związku z art. 36.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
przez okres pięciu lat od dnia w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące, 
burmistrz moŜe pobrać opłatę planistyczną. Opłatę ustala się w drodze decyzji. Zasady określenia 
wartości nieruchomości ustalają przepisy o gospodarce nieruchomościami. Opłata jest dochodem 
własnym Gminy.  

W dniu 24 października 2013r. zakończono postępowania w sprawie naliczenia opłaty planistycznej.    
Dla terenu dz. nr 1/4 połoŜonej w obrębie 05 Borne. Wysokość opłaty 4600,00zł  
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INWESTYCJE 

1. W ramach zarządzania drogami gminnymi: 
• Wydano 2 decyzje i naliczono opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych  

 w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej na terenie miasta i 
gminy Borne Sulinowo, 

• Wydano 2 decyzje na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg publicznych na 
terenie miasta i gminy Borne Sulinowo, 

• Wydano jedno uzgodnienie na lokalizacje zjazdów z gminnych nieruchomości drogowych na 
nieruchomości budowlane, 

• Podpisano 2 umowy i naliczono opłaty w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń 
infrastruktury technicznej w nieruchomościach drogowych na terenie gminy Borne Sulinowo, 

• Wydano 9 umów na lokalizację infrastruktury technicznej i udostępnienie nieruchomości drogowych 
na cele budowlane w na terenie gminy Borne Sulinowo, 

• Przygotowano 3 zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę do Starostwa 
Szczecineckiego: 

- Przebudowa drogi polegająca na zagęszczeniu nawierzchni jezdni kruszywem drogowym; dz. nr 
106 obręb Komorze, 

- Przebudowa drogi polegająca na utwardzeniu pobocza kostką betonową typu Polbruk      w 
granicach pasa drogowego dz. nr 34 obręb 07 Borne, 

- Przebudowa drogi polegająca na zagęszczeniu nawierzchni jezdni kruszywem drogowym w 
pasie drogi gminnej dz. nr 7/9 obręb 06 Borne, 

2. Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne (ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych - art. 4 pkt.8) oraz zawarto Umowy na realizację zadań: 

- wystosowano zaproszenia do złoŜenia ofert, 
- zawarto umowy lub zlecenia na realizację,  
- przeprowadzono procedurę uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych 

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

Na zadanie tj.: 

• Wykonanie opaski wokół budynku robót budowlanych związanych z remontem chodnika przy 
budynku socjalnym połoŜonym przy ul. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie. Zadanie zakończono i 
rozliczono. 

• SprzedaŜy tarcicy sosnowej przeznaczonej do budowy wiaty w m. Łączno, 
• Wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym nr 5 połoŜonym przy Al. Niepodległości 4B w 

miejscowości Borne Sulinowo, 
3. Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową. 
• Zakończono prace budowlano – remontowe w klatce B budynku przy ul. Słowackiego 9 w m. 

Bornem Sulinowie. Trwają roboty budowlane zewnętrzne.  
• Rozpoczęto remont lokalu komunalnego w m. Krągi polegający na wykonaniu łazienek wraz z 

instalacjami wodno-kanalizacyjną  i elektryczną oraz centralnego ogrzewania. 
• Trwają prace związane z poprawą bezpieczeństwa przy drogach, aktualnie usuwane są zakrzaczenia 

przy drogach w m. Kiełpinie. 
• Zakończono budowę oświetlenia w miejscowości Dąbrowica. Aktualnie czekamy na podpisanie 

umowy na sprzedaŜ energii elektrycznej. 
• Trwa remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie. 
• Wymieniono dwie lampy oświetlenia drogowego przy ul. Wrzosowej w Bornem Sulinowie. 
4. Zakończono i rozliczono realizację zadania pn.: „Remont połączony z modernizacją świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Łubowo”  przy współudziale dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego   
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007 -2013 (działanie „Odnowa i rozwój 
wsi”). Zadanie obejmowało gruntowny remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Łubowie oraz  
wyposaŜenie pomieszczeń.  
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5. Rozstrzygnięto przetarg, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i przekazano plac budowy dla 
zadania pn.: „Budowa bieŜni rekreacyjnej o nawierzchni syntetycznej dla potrzeb Zespołu Szkół 
i Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie” Trwają roboty budowlane. 

6. Na ukończeniu są prace na zadaniu pn.: „Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej 
Biblioteki Publicznej”. Zadanie obejmuje całkowitą wymianę instalacji elektrycznej I piętra 
budynku oraz remont podłóg. 

7. Rozstrzygnięto przetarg, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i przekazano plac budowy         
dla zadania pn.: „Przebudowę istniejącego obiektu infrastruktury sportowej na boisko 
wielofunkcyjne w Bornem Sulinowie”. Trwają roboty budowlane. 

8. Rozstrzygnięto przetarg, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i przekazano plac budowy        
dla zadania pn.: „Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie 
Gminy Borne Sulinowo”. Wybudowano 6 szt. latarni hybrydowych przy drodze w m. Uniemino 
kolonia, przy drodze w m. Osiczyn, przy cmentarzach w Krągach, Piławie, Juchowie i Bornem 
Sulinowie. Zadanie zakończono i rozliczono. 

 

REFERAT ORGANIZACYJNY 

1.  W wrześniu br. pracownik udzielający porad prawnych dla mieszkańców  miasta i gminy Borne     
     Sulinowo udzielił następującej pomocy prawnej: przyjął ogółem 13 osób i udzielił 15 porad. 
2. Rozpatrzono wnioski pracodawców na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych  
    pracowników i wydano 7 decyzji. Jeden wniosek został przekazany gminie właściwej                              
    na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika. 
4.  Przygotowano wniosek do Kuratorium Oświaty na dofinansowanie pracodawcom kosztów  kształcenia       
     młodocianych pracowników . Okres dofinansowania obejmuje miesiąc  wrzesień, a kwota   
     dofinansowania wynosi 33 311,50 złotych.  
5. Ogłoszono konkurs na wolne stanowisko urzędnicze (referent ds. dzierŜaw i zarządzanie  
     mieniem gminnym) w Referacie Gospodarki Nieruchomościami. Konkurs zostanie  
     rozstrzygnięty w listopadzie br. 
5.  Udzielono odpowiedzi i wyjaśnień na 3 petycje, które wpłynęły od mieszkańców  gminy. 
6. Udzielono wyjaśnień i  informacji do organizacji i instytucji w 5 sprawach, które dotyczyły    
     mieszkańców gminy. 
7.   W dniu 23 października br. przygotowano i przesłano do Ministerstwa Zdrowia roczne sprawozdanie                
      z wykonania zadań objętych Narodowym  Programem Ochrony Zdrowia  Psychicznego na terenie    
     Gminy Borne Sulinowo.  
8.  Sporządzono i przesłano do GUS i  wysłano elektronicznie sprawozdanie  Z-03 o zatrudnieniu               
      i wynagrodzeniach za okres od początku roku do 30.09.br. oraz sprawozdanie Z-05 – badanie popytu     
     na pracę III kwartale br. 
9.   Podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 3 umowy na organizację robót  publicznych ,      
     w ramach których  zatrudniono 12 osób. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy skierował w miesiącu   
      wrześniu do wykonywania  prac społecznie uŜytecznych  30 osób z Tereniu Gminy Borne Sulinowo.  
      Osoby  te zostały skierowane do wykonywania  prac porządkowych na terenie Sołectw, do  Miejsko –   
      Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz do Centrum Kultury i Rekreacji     
      w Bornem Sulinowie. 
10. Przyjęto opłatę skarbową na kwotę 3 310,00zł. 
11. Zarejestrowano 5837 pism, które wpłynęły do Urzędu. 
12.  Wysłano 450 przesyłek poleconych, 580 listy zwykłe oraz 6964 przesyłek zpo  i 73 sztuk plakatów       
       i obwieszczeń. 
13.   Na tablicach Urzędu i w miejscach wyznaczonych wywieszono plakaty okolicznościowe  oraz       
        ogłoszenia i zawiadomienia. 
14.   Przygotowano i przeprowadzono przetarg na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu w roku        
        2014. W wyniku przetargu wyłoniono Firmę Piotr Krupka „OPTIM” z Miastka. Umowa na dostawę      
         materiałów biurowych zostanie podpisana w listopadzie. 
15.  Utworzono nowe stanowisko komputerowe w Referacie Inwestycji, 
16.   Rozbudowano system do tworzenia aktów prawa miejscowego Legislator PREMIUM o moduł Baza  
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       aktów własnych. 
17.  Wysłano nowe wnioski o publikacje zbioru danych osobowych do GIODO, 
18.  Przygotowano wnioski do Starostwa Powiatowego dostępy do systemu WebEwid. 
 

 

 

 

 



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  26 września 2013r. 

 

SPOTKANIA  

 

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła w następujących 

spotkaniach: 

� 04 października 2013 r.- konwent  Przewodniczących i przedstawicieli Jednostek Samorządów   

 Terytorialnych, 

� 07 października 2013 r. –z Prezesem PKS Szczecinek – sprawy bieŜące, 

� 07 października 2013r. –ze Starostą Powiatu Szczecineckiego  i ewentualnym inwestorem –  

Kłomino, 

� 08 października 2013r. – konwent sołtysów – gospodarka odpadami, 

� 10 października 2013r. - podpisano aneks do umowy „Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez 

budowę kortu tenisowego”- Szczecin, 

� 11 października 2013r. – uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej spotkanie                             

z nauczycielami, 

� 11 października 2013r. – z Nadleśniczym Nadleśnictwa Bornego Sulinowa – w sprawie      

utworzenie na terenie zespołu niemieckich obozów jenieckich Gross Born k. Kłomina      

historyczno-edukacyjnej ścieŜki „Trakt jeniecki” 

� 14 października 2013r. –  zebranie załoŜycielskie Borneńskiego Uniwersytetu  Trzeciego Wieku, 

� 18 października 2013r.- Rada Nadzorcza PUK, 

� 20 października 2013r. – spotkanie z młodzieŜą OHP Szczecinek ,,Grzybobranie na wrzosowej 

polanie”, 

� 23 października 2013r. – Program Samorządowy - TV Gawex, 

� 24 października 2013r. z Prezesem Linii Mikrobusowej M – zorganizowanie dodatkowych 

dojazdów Dąbie i Kiełpino,   

� 28 października  2013r. – z Dyrektorem ZOZ-u – sprawy bieŜące, 

 

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

oraz Zastępca Burmistrza  przyjmowali  28  interesantów. 
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PROMOCJA I WSPÓŁPRACA 
 

1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów  
 
a) realizacja projektów 
 
PROW 2007-13, działanie LEADER, Małe projekty „Promocja walorów przyrodniczych, 
historycznych i kulturowych Gminy Borne Sulinowo poprzez wydanie materiałów promocyjnych” 
ZłoŜono wniosek o płatność. W wyniku wezwania Urzędu Marszałkowskiego WZ dokonano niezbędnych 
uzupełnień do wniosku.  
 
PO Ryby (oś IV – realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów ZaleŜnych od Rybactwa 
„Partnerstwa Drawy”), działanie „Wzmocnienie konkur encyjności i utrzymanie atrakcyjności 
obszarów zaleŜnych od rybactwa”, projekt „Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez budowę 
kortu tenisowego” 
Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie. Trwają prace budowlane przy budowie bieŜni.  
 
PROW 2007-13  Odnowa Wsi „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Łubowie” 
Samorząd WZ wyraził zgodę na zwiększenie zakresu rzeczowego projektu. W związku z tym, podpisano 
stosowny aneks do umowy o przyznanie pomocy. Przygotowano i złoŜono wniosek o płatność. Dzięki 
uznaniu kosztów robót dodatkowych za kwalifikowany, kwota dofinansowania zwiększy się o 106 tys. zł. 
  
PROW 2007-13  Odnowa Wsi „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez 
stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych” 
W odpowiedzi na pismo Urzędu Marszałkowskiego WZ, przygotowano i przesłano kolejne wyjaśnienia 
do wniosku o płatność. 
 
PROW 2007-13 , działanie LEADER – Odnowa i Rozwój Wsi - „Rewitalizacja Bornego Sulinowa 
poprzez przebudowę i modernizację boiska wielofunkcyjnego” 
Wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym. W związku z koniecznością pilnej 
realizacji inwestycji, procedura oceny formalnej przebiegła w trybie przyspieszonym i dn. 10 
października br. podpisano umowę o przyznanie pomocy. Trwa realizacja inwestycji. 
 
PROW 2007-13  Małe projekty „Organizacja imprezy z okazji XX-lecia Bornego Sulinowa ” 
W wyniku kolejnego wezwania  do złoŜenia wyjaśnień i poprawek do wniosku, we współpracy                 
z Centrum Kultury i Rekreacji przygotowano i przesłano odpowiedź do Urzędu Marszałkowskiego WZ. 
 
PROW 2007-13  Małe projekty  
„Rozwój turystyki na obszarze LGD Partnerstwo Drawy poprzez utworzenie i oznakowanie 
śółtego Szlaku Nordic Walking” 
Opracowano i dn. 23 września br. złoŜono w Urzędzie Marszałkowskim WZ wniosek o płatność na kwotę 
10.472,00 zł. 
 
PROW 2007-13  Małe projekty „Promocja lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 
poprzez wykonanie filmu promocyjnego miasta i gminy Borne Sulinowo” 
Na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego WZ opracowano i dn. 24 września przesłano pierwsze poprawki 
do wniosku o dofinansowanie. Poprawki zostały zaakceptowane, wkrótce zostanie podpisana umowa na 
realizację zdania. Wartość projektu wynosi 14.637,00 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania   
9.520,00 zł. 
 
PROW 2007-13  Małe projekty „Stworzenie warunków do uprawiania turystyki rowerowej             
w gminie Borne Sulinowo poprzez utworzenie szlaku rowerowego "Śladami dawnych osad" 
Na realizację inwestycji LGD „Partnerstwo Drawy” przyznało Gminie Borne Sulinowo dotację                
w wysokości 16.304,00 zł (wartość całego zadania wynosi 25.067,40). 
Na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego WZ uzupełniono dokumentację wnioskową i skompletowano 15 
z 16 załączników do złoŜonego dn. 06.05.2013r. wniosku o przyznanie pomocy. Nie zdołano jednak 
załączyć umowy uŜyczenia terenu Nadleśnictwa Czarnobór, na którym (na podstawie pisemnej zgody 
Nadleśniczego inŜ. R. Lecko z dn. 29.04.2013r.) zaplanowana została inwestycja. Umowę uŜyczenia 
terenu opracowała kancelaria prawna Nadleśnictwa Czarnobór, na wniosek pracownika Nadleśnictwa 
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Czarnobór wskazanego przez Nadleśniczego do kontaktów ws. przedmiotowego projektu. Umowa nie 
pociągała za sobą skutków finansowych dla Ŝadnej ze stron. Kilka dni przed upływem terminu przesłania 
do Urzędu Marszałkowskiego WZ poprawek do wniosku, Nadleśniczy inŜ. R. Lecko odmówił podpisania 
z Gminą Borne Sulinowo przygotowanej przez własną kancelarię prawną umowy uŜyczenia terenu.          
Z powodu braku 1 z 16 niezbędnych załączników, Gmina Borne Sulinowo zmuszona została                  
do wycofania dokumentacji aplikacyjnej z Urzędu Marszałkowskiego WZ. Inwestycja nie będzie 
realizowana, przyznana dotacja w kwocie 16.304,00 zł została juŜ cofnięta. 
 
Konkurs edukacyjny „O mobilne miasteczko” 
Gmina Borne Sulinowo znalazła się w gronie 10 laureatów konkursu zorganizowanego przez 
Zachodniopomorską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczecinie. Nagrodą         
w konkursie jest otrzymanie na własność mobilnego miasteczka ruchu drogowego przeznaczonego         
do prowadzenia zajęć edukacji rowerowej i wychowania komunikacyjnego w placówkach oświatowych 
na terenie gminy. Przekazanie nagrody nastąpi w listopadzie br. 
 
YOUNGSTER PLUS  
Dn. 24 września br., na podstawie danych otrzymanych ze szkół biorących udział w programie, 
opracowano i przesłano do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie deklarację 
uczestnictwa uczniów. Na podstawie przedmiotowej deklaracji, dn. 14 października br. Podpisano             
z EFRWP Aneks nr 1 do Umowy o współpracy z dn. 8 maja 2013r. przyznający na realizację programu 
YOUNGSTER PLUS dotację w wysokości 8.280,00 zł. 
 
b) złoŜone wnioski o dofinansowanie  
 
Utworzenie na terenie zespołu niemieckich obozów jenieckich Gross Born k. Kłomina historyczno-
edukacyjnej ścieŜki „Trakt jeniecki” 
Dn. 29 października br. przesłano do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie wniosek   
o dofinansowanie kwotą 38.000,00 zł realizacji operacji. Projekt zakłada utworzenie 3.000-metrowej 
trasy, na której ustawionych zostanie 14 tablic edukacyjnych. Tablice wskazywać będą i opisywać 
najwaŜniejsze miejsca na terenie zespołu obozów oraz adekwatne aspekty Ŝycia obozowego. 
Uzupełnieniem ścieŜki stanie się publikacja o roboczym tytule „Trakt jeniecki” - historyczno-edukacyjna 
ścieŜka na terenie zespołu niemieckich obozów jenieckich Gross Born” wydana w nakładzie 5.000 egz., 
w tym: 3.000 wersja PL, 500 szt. wersja DE, 500 szt. wersja EN, 500 szt. wersja FR, 500 szt. wersja RU. 
Wartość zadania oszacowano na 145.205,61 zł, z czego: 38.000,00 zł stanowić ma dotacja z Rady 
OPWiM, 5.917,52 zł wkład własny gminy, a 101.288,09 zł wkład Nadleśnictwa Borne Sulinowo. 
 
2. Promocja 
 
Współpraca z mediami 
Przygotowano i autoryzowano informacje do październikowej wkładki Głosu Koszalińskiego „Regiony”. 
Strona internetowa  
Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek podległych oraz 
innych instytucji i stowarzyszeń, aktualizowano urzędową stronę internetową www.bornesulinowo.pl. 
Materiały promocyjne 
Przeprowadzono zapytanie ofertowe na projekt i druk kalendarzy na 2014 rok. Planowany nakład          
200 - 300 egz. Najkorzystniejszą ofertę złoŜyła drukarnia Tempoprint ze Szczecinka. Firma przygotowała 
wstępne projekty graficzne kalendarzy.    
 
Na podstawie umowy zawartej z wydawnictwem Mega Media Tech na uczestnictwo gminy Borne 
Sulinowo w wydaniu albumu fotograficznego: „Nasza Polska – Zachodniopomorskie”, przygotowano       
i przesłano do wydawnictwa materiały graficzne promujące atrakcje turystyczne gminy. Planowany 
termin wydania publikacji to grudzień 2013r.   
 
3. Zagospodarowanie turystyczne gminy 
 
Dn. 18 września dokonano kontroli oznakowania szlaków Nordic Walking w Bornem Sulinowie. 
Zinwentaryzowano brakujące oraz zniszczone oznakowanie. Zlecono firmie Pracownia Plastyczna 
„Studio22” z Połczyna Zdroju wykonanie brakujących kierunków. MontaŜu brakującego oznakowania 
dokona ekipa remontowa Urzędu Miejskiego.   
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4. Organizacje pozarządowe 
 
Do organizacji pozarządowych z terenu gminy Borne Sulinowo wystosowano pisma z informacją            
o moŜliwości składania do 4 października br. wniosków o zabezpieczenie w budŜecie gminy Borne 
Sulinowo środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2014 roku. Na podstawie złoŜonych 
przez organizacje kosztorysów, sporządzono projekt budŜetu dla klubów sportowych i stowarzyszeń na 
2014r.  
 
Opracowano projekt rocznego Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami 
pozarządowymi na 2014r.   
Na podstawie Zarządzenia nr 121/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dn. 22 października 2013r. 
uruchomiono proces konsultacji społecznych w przedmiocie projektu rocznego „Programu współpracy 
Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi”. Projekt, wraz z informacją o moŜliwości 
składania przez organizacje opinii i uwag dotyczących treści, zamieszczono na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego oraz w BIP. 
 
Dokonano weryfikacji sprawozdań z realizacji zadań publicznych powierzonych przez Gminę Borne 
Sulinowo w 2013r. Stowarzyszeniu dla Dzieci i MłodzieŜy ze środowisk lokalnych „Pomost” oraz 
Borneńskiemu  Centrum Inicjatyw Społecznych „Universum”. Nie stwierdzono nieprawidłowości            
w realizacji i rozliczeniu zadań. 
 
5. Sport 
 
Uaktualniono i zamieszczono na internetowej stronie Urzędu Miejskiego terminarz zajęć sportowych 
odbywających się w 2013r. w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. 
 
Na bieŜąco rozliczano składane przez szkoły z terenu Gminy Borne Sulinowo dokumenty finansowe        
z zakresu sportu szkolnego. 
 
Dn. 22 października podpisano umowę-zlecenie na prowadzenie na korcie tenisowym (i w hali sportowej 
CKiR) zajęć nauki gry w tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieŜy w wieku 6-12 lat w wymiarze 2 h 
tygodniowo. Dn. 23 października złoŜono zamówienie na sprzęt sportowy do nauki gry w tenisa 
ziemnego na kwotę 1.842,00 zł.  
 
 
6. Imprezy  
 
Mi ędzynarodowe Zawody Modeli Pływających 
Udzielono organizatorowi tj. Klubowi Modelarskiemu ze Szczecinka pomocy finansowej w kwocie 
1.000,00 zł i pomocy technicznej (transport i cumowanie pomostu, zabezpieczenie sanitarne, promocja 
imprezy) przy organizacji XX edycji imprezy. 
 
XI Mi ędzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych „G ąsienice i Podkowy” 2014 
We współpracy z CKiR w Bornem Sulinowie, opracowano pismo i wniosek do Marszałka WZ z prośbą   
o dofinansowanie kwotą 33.520,60 zł przyszłorocznej edycji zlotu. 
 
Otwarcie miejskiego targowiska „Mój Rynek” 
W dniu 24 września zorganizowano uroczyste otwarcie targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Bornem 
Sulinowie W uroczystościach uczestniczył Wicemarszałek WZ, Andrzej Jakubowski. Na uroczystość 
zaproszono równieŜ przedstawicieli mediów regionalnych: TV Gawex, Radio Koszalin i Głos 
Koszaliński. Wykonano dokumentację fotograficzną i zamieszczono fotorelację z przebiegu uroczystości 
na stronie www.bornesulinowo.pl.  
 
Otwarcie nowego odcinka drogi asfaltowej w Przyjezierzu 
W dniu 24 września zorganizowano uroczyste otwarcie nowego odcinka drogi asfaltowej w miejscowości 
Przyjezierze. W uroczystościach uczestniczył Wicemarszałek WZ, Andrzej Jakubowski. Na uroczystość 
zaproszono przedstawicieli mediów regionalnych: TV Gawex, Radio Koszalin i Głos Koszaliński. 
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Wykonano dokumentację fotograficzną i zamieszczono fotorelację z przebiegu uroczystości na stronie 
www.bornesulinowo.pl.  
 
Dzień KEN 
Zakupiono upominki, przygotowano zestawy gadŜetów promocyjnych, zaproszenia, dyplomy i listy 
gratulacyjne dla nauczycieli. Uroczystość odbyła się 11 października w Budynku Kulturalno-
Oświatowym w Bornem Sulinowie. 
 
7. Oświata 
 
Stypendia szkolne 
Do wnioskodawców, którzy złoŜyli  niekompletne wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 
szkolny 2013/14 wystosowano wezwania o uzupełnienie dokumentacji. Do wszystkich osób ubiegających 
się o pomoc materialną wysłano zawiadomienia o moŜliwości czynnego udziału w postępowaniu 
administracyjnym i przedłuŜeniu terminu załatwienia sprawy. 
Przeliczono dochód przypadający na jednego członka rodziny w 177 wnioskach uczniów o przyznanie 
stypendium szkolnego.  
Sporządzono listę osób, którym zostanie wydana decyzja przyznająca stypendium szkolne na rok szkolny 
2013/14 oraz listę osób, które otrzymają decyzje odmowne.  
 
Wyprawka szkolna  
Na dodatkowy wniosek dyrektora szkoły z terenu gminy Borne Sulinowo, przyznano dofinansowanie     
do podręczników szkolnych dla jednego ucznia.   
Przyjęto do rozliczenia przekazane przez dyrektorów szkół z gminy Borne Sulinowo listy potwierdzające 
wypłaty wyprawek szkolnych dla uczniów na rok szkolny 2013/14.  
  
 
FINANSE I BUDśET 
 

1. Na podstawie Zarządzenia Nr 114/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 26 września 2013 roku 
ustalono wytyczne do projektu budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok. 

2. Na podstawie Zarządzenia Nr 116/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 września 2013 r. 
dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieŜących o łączną kwotę 65.132,00 zł na podstawie 
pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.187.6.2013.KD    
z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o łączną kwotę 17.297,00 
zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 
opłacanie składek na ubezpiczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby 
otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych - 
384,00 zł i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów - 16.913,00 zł, pisma Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.169.7.2013.AM z dnia 23 września 2013 r. w sprawie 
zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 42.435,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań 
własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 r. oraz 
pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.230.2.2013.KD    
z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 5.400,00 zł             
z przeznaczeniem na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) między rozdziałami i paragrafami     
na kwotę 22.067,05 zł, w tym 80,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr 
ZS/3010-12/13 z dnia 19 września 2013 r., 10.353,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół                 
w Łubowie Nr ZSŁ 3010/17/13 z dnia 20 września 2013 r., 600,00 zł na podstawie pisma Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.20/2013.AM z dnia         
30 września 2013 roku i 2.350,00 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.19.2013.AM z dnia 30 września 2013 roku.  
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3. W dniu 10 października 2013 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego              
w Szczecinie Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych                
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca III kwartału 2013 roku.  

4. W dniu 11 października 2013 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego              
w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Delegatury w Koszalinie Rb-50                
– kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 
za III kwartał 2013 roku.  

5. Na podstawie Zarządzenia Nr 119/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 11 października 2013 
roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieŜących o łączną kwotę 201.228,25 zł                
na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie                              
Nr FB-1.3111.89.27.2013.KD z dnia 8 października 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji 
celowej o łączną kwotę 20.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa        
w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 
z późn. zm.), pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie                              
Nr FB-1.3111.88.12.2013.KD z dnia 11 października 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji 
celowej o kwotę 13.432,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu 
wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 
Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. i wniosku o przekazanie dotacji celowej dla Gminy               
w wysokości 167.796,25 zł na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego         
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto dokonano przeniesienia 
wydatków (+, -) między rozdziałami i paragrafami na kwotę 32.314,58 zł, w tym 2.564,00 zł              
na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/25/2013 z dnia 8 października 2013 
roku i 10.458,58 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie Nr GK.3011.22/2013.AM z dnia 11 października 2013 roku. 

6. W dniu 21 października 2013 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego              
w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Delegatury w Koszalinie Rb-ZN – 
kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz naleŜności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania 
przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec 3 kwartału 2013 roku.  

7. W dniu 22 października 2013 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 
Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania za okres od początku roku do 30 września 2013 roku,          
w tym: 

- Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyŜce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, 

- Rb-27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŜetowych jednostki samorządu 
terytorialnego,  

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

- Rb-28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŜetowych jednostki samorządu 
terytorialnego, 

- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz poręczeń            
i gwarancji. 

8. W dniu 25 października 2013 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Rb-N - 
kwartalne sprawozdanie o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych i Rb-Z – 
kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŜnych oraz poręczeń i gwarancji zbiorcze 
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instytucji kultury, ZOZ-ów i innych osób prawnych, dla których organy wykonawcze jst są organami 
nadzorującymi lub załoŜycielskimi wg stanu na koniec 3 kwartału roku 2013.    

REAGOWANIE KRYZYSOWE 

W zakresie: 

a) Spraw obronnych: 
- nie realizowano 

b) obrony cywilnej: 
- zakończono uzgadnianie Planu obrony cywilnej Gminy. 

c) zarządzania kryzysowego: 
- posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 24 października br; 
(zasadnicze problemy to omówienie wyników działalności w okresie letnim oraz zagroŜeń na 
terenie gminy w okresie jesienno-zimowym, w tym okresu świątecznego i ferii zimowych; 
problemy rozpatrywane pod katem bezpieczeństwa i zapobiegania sytuacjom zagraŜającym 
bezpieczeństwu mieszkańców gminy). 

d) zabezpieczenia ppoŜ. 
1) Na terenie gminy mogą wystąpić zagroŜenia poŜarowe, charakterystyczne dla okresu 
jesiennego (sporadycznie wyładowania atmosferyczne, poŜary budynków/kominów spowodowane 
rozpoczynającym się sezonem grzewczym, poŜary pustostanów, itp.). 
2) wzrasta ryzyko zagroŜenia zaczadzeniami (informacja na stronie internetowej). 
 

e) Inne sprawy 
1) W dniu 24 października br. kontrola prowadzona przez Komisję 

rewizyjną w zakresie wykonania zaleceń wynikających z kontroli 3 marca 2011 roku oraz 
kosztów utrzymania OSP i stan przygotowania OSP do bieŜącej działalności w przedziale na 
poszczególne jednostki. 

2) Aktualnie OSP łubowo utrzymuje gotowość do działania w 
ramach systemu KSRG (jest potrzeba zakupienia środka pianotwórczego- zuŜyty w Dąbiu-w 
trakcie realizacji).  
OSP Juchowo nie ma kierowców z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów 
uprzywilejowanych (zagubiono), samochód nie jest poddany przeglądowi rejestracyjnemu – 
brak dokumentów (formalnie z uwagi na brak rejestracji w sadzie rejestrowym nie moŜna 
wymienić dowodu rejestracyjnego). Wymagane dokonanie zgłoszenia do sądu (projekty 
dokumentów przekazałem dla naczelnika OSP). 
OSP Borne Sulinowo – podobnie nie posiada kierowców upowaŜnionych do prowadzenia 
pojazdów uprzywilejowanych (resztę opisali w skardze). 
 
OŚWIATA 

`1. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w piątek, 11 października 2013 r. w Budynku Kulturalno 
Oświatowym Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie odbyła  się uroczysta akademia w której udział wzięli 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Rady Miasta, Rad Pedagogicznych , Samorządów Uczniowskich, 
Związków Zawodowych oraz zaproszeni  goście dyrektorzy szkół nauczyciele  emeryci.                  
Burmistrz Miasta przyznała „ Nagrodą Burmistrza” sześciu nauczycielom wyróŜniając ich za działalność 
pozaszkolną na rzecz młodzieŜy, skuteczne inspirowanie środowiska szkolnego do róŜnorodnego 
działania na rzecz środowiska lokalnego, za udział w Ŝyciu kulturalnym miasta,  organizację imprez 
miejskich i środowiskowych. Nagrodę otrzymało równieŜ dwóch dyrektorów szkół za osiąganie 
wysokich wyników nauczania i wychowania, podejmowanie skutecznych działań na rzecz promocji 
szkoły w środowisku zewnętrznym i integracji ze środowiskiem lokalnym. Był równieŜ uroczysty 
moment wręczenia przez Burmistrza Miasta czterem nauczycielom aktów nadania stopnia  awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego. Nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2012/2013 uzyskali 
wyŜszy stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego otrzymali listy 
gratulacyjne i drobne upominki.                                     
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2. Dokonano analizy i zatwierdzenia  aneksów nr 1 złoŜonych przez dyrektorów szkół do Arkuszy 
Organizacyjnych szkół na rok szkolny 2013/2014                                                    

3. Przygotowano odpowiedź  na Wniosek o Udzielenie Informacji Publicznej wnoszącej o 
udostępnienie informacji dotyczącej autobusów szkolnych, których uŜytkownikiem jest Gmina Borne 
Sulinowo.                                                                                  

4. Opracowano i przedłoŜono 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 naleŜy do zadań własnych jednostki samorządu 
terytorialnego. 

GOSPODARKA NIERUCHOMO ŚCIAMI 

1. Ogłoszono 6 przetargów na zbycie nieruchomości na łączną kwotę 260.000,- zł. Mimo złoŜonych 
wniosków Ŝadna nieruchomość nie znalazła nabywcy, 

2. Podpisano 4 akty notarialne na zbycie nieruchomości, w tym: 1 akt dot.  sprzedaŜy nieruchomości  
na rzecz najemcy i 3 akty notarialne dot. sprzedaŜy na polepszenie warunków zagospodarowania 
nieruchomości, na łączną kwotę  69.420,00 zł. 

3. Podpisano 1 akt notarialny dotyczący przejęcia  nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych 
S.A. Oddziała Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu. Wartość nieruchomości 
określona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 80.305,00 zł. 

4. Trwa procedura przygotowania kolejnych przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Borne Sulinowo na ogólną kwotę 381.000,00 zł. 

5. Zawarto 2 umowy najmu na czas określony tj. na okres jednego roku (dot. lokali socjalnych w 
Bornem Sulinowie) 

6. Sporządzono 2 protokoły z przekazania/przejęcia mieszkalnych lokali socjalnych, 
7. Podpisano umowę na dostarczanie miału z domieszką groszku wraz z transportem na sezon 

grzewczy do budynku połoŜonego w miejscowości Silnowo 19, 
8. Wystosowano wezwania do byłych najemców w sprawie uprzątnięcia nieruchomości połoŜonej w 

miejscowości Łubowo ul. Zakątna 2,  
 
SPRAWY OBYWATELSKIE 
 
1. Działalność  Komisji ds. PRPA. 

W okresie międzysesyjnym wszczęto 4 postępowania  o  zobowiązanie do leczenia 
odwykowego na wnioski złoŜone przez rodzinę osoby uzaleŜnionej oraz  Miejsko – Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. W związku z powyŜszym skierowano pisma do Komisariatu 
Policji oraz sporządzono umowy na przeprowadzenie wywiadów środowiskowych. Ponadto skierowano 
do biegłych – psychologa i psychiatry 2 teczki akt spraw celu przebadania i wydania opinii w 
przedmiocie uzaleŜnienia osób od alkoholu, przygotowano 4 umowy zleceń dla pracownika socjalnego na 
sporządzenie wywiadu środowiskowego,  przygotowano  umowę – zlecenie dla specjalisty psychoterapii  
na przeprowadzenie zajęć dla osób dotkniętych przemocą na miesiące  XI-XII, ustalono  przyjęcia na 
oddział detoksykacyjny dla 5 osób, terapię odwykową w systemie stacjonarnym ukończyła 1 osoba, 
ustalono i dofinansowano badania okresowe oraz terapię podtrzymującą po odbytej terapii podstawowej 
dla 4 osób.  

W związku z prowadzonymi postępowaniami „ Niebieska Karta” uczestniczono  
w  2 posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

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

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 
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objęto w  46 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 uŜyteczna wyznaczono następujące 
jednostki:  

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie, ul. Kruczkowskiego 5, 
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie,                        

ul. Bolesława Chrobrego 25, 
3. Szkoła Podstawowa w Jeleniu, 
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Juchowie, 
5. Publiczne Gimnazjum w Silnowie, 
6. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 24, 
7. Zespół Szkół w Łubowie, ul. Zakątna 10, 
8. Sołectwo Silnowo, 
9. Sołectwo Jeleń, 
10. Sołectwo Ciemino, 
11. Sołectwo Dąbie, 
12. Sołectwo Juchowo, 
13. Sołectwo Kiełpino, 
14. Sołectwo Komorze, 
15. Sołectwo Krągi, 
16. Sołectwo Kucharowo, 
17. Sołectwo Liszkowo, 
18. Sołectwo Łączno, 
19. Sołectwo Łubowo, 
20. Sołectwo Nobliny, 
21. Sołectwo Piława, 
22. Sołectwo Radacz, 
23. Sołectwo Rakowo, 
24. Sołectwo Silnowo, 
25. Sołectwo Starowice, 
26. Sołectwo Śmiadowo, 
27. Sołectwo Uniemino, 
28. Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 21, 
29. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie,   ul. Orła Białego 5, 
30. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5, 
31. Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej Borne Sulinowo, ul.Kruczkowskiego 5,  
32. Biblioteka Miejska w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 1, 
33. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bornem Sulinowie,                   

ul. Kolejowa 16, 
34. Nadleśnictwo w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 32, 
35. Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6.  

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

Liczba sporządzonych aktów urodzeń: 

 

1. 

a)  ogółem  3 

 b) w tryb. art. 35  - 

 c) w tryb. art. 70  - 

 d) w tryb. art. 73  3 

2. Liczba sporządzonych aktów małŜeństw  
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 a) ogółem 8 

 b) w tryb. art. 35  - 

 c) w tryb. art. 70  - 

 d) w tryb. art. 73  2 

3. Liczba sporządzonych aktów zgonu 

 a) ogółem 6 

 b) w tryb. art. 35  - 

 c) w tryb. art. 70  - 

 d) w tryb. art. 73  - 

4. Liczba wydanych decyzji administracyjnych   

 na podstawie art. 28 4 

 na podstawie art. 34 - 

 na podstawie art. 35 - 

 na podstawie art. 36 4 

 na podstawie art. 70 - 

 na podstawie art. 73 - 

 o zmianie imienia i nazwiska 1 

 innych ( ze wskazaniem przedmiotu sprawy )  - 

5. Liczba wydanych odpisów i zaświadczeń   

 Liczba odpisów skróconych ( z wyłączeniem odpisów 
wydanych na drukach wielojęzycznych)  

135 

 Liczba odpisów zupełnych  12 

6. Liczba wydanych odpisów skróconych na drukach 
wielojęzycznych  

4 

7. Liczba przyj ętych oświadczeń o wstąpieniu  
w związek małŜeński 

 

 w lokalu usc 12 

 poza lokalem usc - 

8. Liczba innych czynności kierownika usc  

 - liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających brak 
okoliczności wyłączających zawarcie małŜeństwa                   
( art. 4 kro )  

2 

 - liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających, Ŝe 
obywatel polski lub zamieszkały na terytorium RP 
cudzoziemiec mniemający obywatelstwa Ŝadnego państwa, 
zgodnie z prawem polskim, moŜe zawrzeć małŜeństwo za 

2 
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granicą ( art. 71 )  

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

- 

9. Liczba wyroków rozwodowych przesłanych przez Sądy 
Okręgowe  

4 

10.  Liczba sporządzonych przypisków do aktów stanu 
cywilnego  

45 

11. Liczba przypisków przesłanych z innych USC 21 

 
Do komputerowego  systemu  rejestracji aktów stanu cywilnego wprowadzono 96 aktów urodzeń z lat 
1946 – 1945.   
 
4.  Dowody osobiste: 

- złoŜono 73 wnioski o wydanie dowodów osobistych, 
- wydano 98 dowodów osobistych.  
 
 5. Działalność gospodarcza. 

W CEIDG dokonano następujące zmiany: 
- zarejestrowano 4 nowe działalności gospodarcze, 
- wprowadzono 16 zmian, 
- zawieszono 21 wpisów, 
- wykreślono  3 wpisów. 
 
6.  Ewidencja ludności: 

Liczba Ludności  wg stanu na dzień 24.10.2013r.  

MIASTO  BORNE SULINOWO: 
pobyt stały           -  4.490 pobyt czasowy     - 289 

GMINA  BORNE SULINOWO: 
pobyt stały           -   5.000    pobyt czasowy  - 139 

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

razem                   -    9.490                            -   428 

 

  ogółem  ludność     9.918 

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

W okresie od 14.09.2013  do  24.10.2013 r.  zarejestrowano: 

- urodzenia                                                     15 

- zgony                                                            10 

- małŜeństwa                                                  16   

- zameldowanie na pobyt stały                     15 

- zameldowanie na pobyt czasowy               25 

- przemeldowanie                                          18 
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- zameldowanie cudzoziemców                      - 

- wymeldowanie z pobytu stałego                 13 

- wymeldowanie z pobytu czasowego             8 

- wymeldowanie administracyjne                   3  

7. Ewidencja zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

Wydano 3 zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych / Sklep Radacz / 

Wygaszono 10 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO 

W zakresie Ochrony Środowiska 

1. Wszczęto postępowania administracyjne z urzędu w sprawie wydania decyzji nakazującej 
przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, w miejscowościach: Kiełpino, 
Strzeszyn, Nobliny. 

2. Wystosowano pismo do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o wydanie warunków 
technicznych na podłączenie do sieci Kanalizacyjnej sanitarnej dla nieruchomości w miejscowości 
Jeleń. 

3. Wpłynęły dwa odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą  
w Koszalinie od decyzji Burmistrza Bornego Sulinowa dotyczące przyłączenia nieruchomości          
w m. Krągi do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.  

4. Wydano decyzję odmawiającą odebrania: 9 koni, 1 szt. owcy oraz 1 szt. psa posiadaczowi. 
5. Wydano decyzję, Ŝe nakazującą uprzątnięcie odpadów z działki nr 71 oraz działki nr 125/21 obręb 

Jeleń, gmina Borne Sulinowo. 
6. W dniach 16-17 października 2013r. przeprowadzono prelekcje (klasy I-III) w szkole podstawowej 

im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie poświęcone zwalczaniu bezdomności 
zwierząt. 

7. Przekazano worek suchej (20kg) karmy dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami  
w Bornem Sulinowie na dokarmianie kotów w okresie zimowym. 

8. Wszczęto postępowanie administracyjne z urzędu, celem wydania decyzji zezwalającej                     
na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną. 

9. Zakończono postępowanie wyjaśniające dotyczące magazynowania w miejscu na ten cel                  
nie przeznaczonym, bez zabezpieczeń środowiska gruntowego, odpadów w postaci podkładów 
kolejowych, a takŜe braku utrzymania porządku na nieruchomości w miejscowość Krągi, gm. Borne 
Sulinowo. 

10. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Szczecinie przeprowadzono 
oględziny działek wskazanych jako miejsca występowania rośliny pod nazwą Barszcz Sosnowskiego. 
Stwierdzono, iŜ występuje on na terenie gminy w pojedynczych sztukach. 

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

12. Zakupiono kosiarkę spalinową dla szkoły w Juchowie. 
13. Wystosowano pisma do sołectw z informacją o rozwieszenie ulotek informacyjnych związanych          

z ogólnopolską akcją „Zerwijmy łańcuchy”. 
14. Wzięto udział w spotkaniu poświęconym procedurze sporządzania planów zadań ochronnych dla 

obszarów chronionych: Jezioro Śmiadowo oraz dla Diabelskie Pustaci, organizowanym w Bornem 
Sulinowie przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

15. Przekazano do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska tabelarycznie informację za rok 2012           
o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i strategicznych ocenach 
oddziaływania na środowisko. 
 

 

 



 13

W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa 

16. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku 5 informacji, w sprawie realizacji  roszczeń z tyt. 
pozostawionego mienia poza granicami państwa polskiego poprzez nabycie praw własności lub 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. 

17. Wydano 11 szt. zaświadczeń o wielkości posiadanego lub nieposiadania gospodarstwa rolnego 
oraz uŜytków rolnych. 

18. Wysłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku 10 szt. wniosków o wydanie zezwolenia              
na usunięcie drzew/krzewów  z działek będących własnością gminy. 

19. Przeprowadzono 6 lustracji w terenie dotyczących wycinki drzew/krzewów oraz sporządzono 
protokoły oględzin drzew/krzewów niezbędne do wydania decyzji. 

20. Podpisano umowę sprzedaŜy/przekazania drewna 4 szt. 
21. Wydano 20 decyzji w sprawie usunięcia drzew. 
22. Wezwano 10 osób do uzupełnienia braków formalnych występujących we wnioskach   
      o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

23. Przyjęto do rozpatrzenia 14 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. 
24. Wydano 70 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2013- sierpień. 
25. Wystosowano do Koła Łowieckiego Nr 89 „Boruta” Poznań pismo, dotyczące terminu lustracji               

w sprawie polubownego rozstrzygnięcia sporu, odnośnie szkody w uprawie łubinu usytuowanej        
w obrębie Jeziorna. 

26. Wystosowano do Koła Łowieckiego Nr 89 „Boruta” Poznań pismo, dotyczące braku skarg                
od miejscowych rolników na w/w  Koło Łowieckie. 

27. Przygotowano postanowienie nakładające na wnioskującego obowiązek przedłoŜenia Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, dokumentów 
wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227). 

28. Wystosowano pismo do Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem pismo z prośbą  
o udzielenie informacji o zapotrzebowaniu na opał obiektów będących w uŜytkowaniu CKiR. 
 

W zakresie zamówień publicznych 

29. Wysłano dokumentację przetargową na Budowa bieŜni rekreacyjnej o nawierzchni syntetycznej dla 
potrzeb Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie do instytucji sprawdzającej celem 
weryfikacji.  

30. Wysłano dokumentację przetargową na zadanie Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze 
źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo instytucji sprawdzającej celem weryfikacji. 

31. Wysłano dokumentację przetargową dotyczącą zadania Remont połączony z modernizacją budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej do instytucji sprawdzającej celem weryfikacji. Uzyskano pozytywną 
opinię 

32. Wysłano dokumentację przetargową dotyczącą zadania Przebudowa istniejącego obiektu 
infrastruktury sportowej na boisko wielofunkcyjne w Bornem Sulinowie do instytucji sprawdzającej 
celem weryfikacji. 

33. Przystąpiono do przygotowania dokumentacji przetargowej na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg w 
sezonie 2013/2014. 

34. Przystąpiono do przygotowania dokumentacji przetargowej na zadanie: Świadczenie usług 
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania oraz zwrotów przesyłek pocztowych. 
 

W zakresie gospodarki odpadami. 

35. BieŜąca aktualizacja zestawień dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bornem 
Sulinowie , zawierających informację o nieruchomościach dla których zostały złoŜone 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 opróŜnień; czy na nieruchomości odpady są gromadzone w sposób selektywny). 
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36. Przygotowano informacje i powiadomienia dla mieszkańców o organizowanej zbiórce odpadów 
wielkogabarytowych (sporządzenie plakatów, rozesłanie informacji do Wspólnot Mieszkaniowych 
itp.) 

37. Przygotowano i wysłano odpowiedzi na bieŜącą korespondencję dot. gospodarki odpadami 
komunalnymi. 

38. Przygotowywane są (sukcesywnie) i rozsyłane wezwania do złoŜenia deklaracji dla właścicieli 
nieruchomości, którzy nie dopełnili tego obowiązku. 

39. Opisywanie faktur dot. Gospodarki odpadami – na bieŜąco. 
40. Wprowadzono do systemu GOMIG - deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy Borne 
Sulinowo - 300szt.  

41. Przygotowano są  i rozsyłano Informacje o przyjęciu deklaracji oraz o przyjęciu zmiany deklaracji do 
właścicieli nieruchomości. 

42. Sporządzono informację o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej za m-c 
wrzesień  2013 r. i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego 

43. Przygotowano materiały aktualizujące informacje na stronie internetowej dot. gospodarki odpadami 
komunalnymi. 

44. Przygotowano projekty uchwał dot. Gospodarki odpadami komunalnymi: 
• w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 
• zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Borne Sulinowo. 
• zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

• zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA 

Przygotowano i wydano: 
1. Dziewiętnaście zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
2. Pięć wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
3. Pięć decyzji w sprawie podziałów nieruchomości. 
4. Trzy decyzje rozgraniczeniowe. 
5. Wszczęto cztery postępowania rozgraniczeniowe. 
7. Udzielono informacji Agencji Nieruchomości Rolnych w Koszalinie i Szczecinku  w sprawie 
przeznaczenia nieruchomości w Łubowie. 
8. Udzielono wyjaśnień w zapisów mpzp dla obrębu Kiełpino. 
9. Dokonano weryfikacji modułu Planowanie Przestrzenne w aplikacji urząd. gis. parsęta.pl. Uwagi 
dotyczące przetworzenia dokumentów planistycznych zostały zgłoszone do Związku Miast i Gminy 
Dorzecza Parsęty w Karlinie. 
Informacja o prowadzonych  pracach w zakresie planowania przestrzennego: 

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 12/3, 12/16, 12/63, 
12/73, 12/92, 12/94, 22/61, 22/62 połoŜonych w miejscowości Dąbrowica. 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.) ogłoszono                            o 
wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Borne Sulinowo dla terenu działek nr 12/3, 12/16, 12/63, 12/73, 12/92, 12/94, 22/61, 22/62 
połoŜonych w miejscowości Dąbrowica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 
listopada 2013 r. do dnia 2 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie pokój 
nr 21 w godzinach pracy urzędu.. 
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Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
21 listopada 2013r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Bornem Sulinowie. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, kaŜdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte  
w projekcie planu miejscowego, moŜe wnieść uwagi. Uwagi naleŜy składać na piśmie do Burmistrza 
Bornego Sulinowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 
2013r.  

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

W dniu 24 kwietnia 2013r. odbyło się spotkanie z wykonawcą planu w sprawie projektu planu. 
Oczekujemy na pierwszy projekt zmiany studium. 

3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grzywnik 

W dniu 21 października 2013r. projekt planu został przesłany do 25 instytucji uzgadniających. Czas        
na uzgodnienie 30 dni. 
 
4. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juchowo, Jelonek, 
Silnowo i Piława. 

      Komisja urbanistyczna z uwagi na liczne błędy leŜące po stronie wykonawcy planu, nie zaopiniowała      
na pierwszym posiedzenie projektu mpzp dla obrębu Silnowo. Wykonawca planu zobowiązał się 
dostarczyć nowy projekt planu do końca października. 

5. 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 połoŜonych w obrębie 
Dąbrowica. 
Z uwagi na wymaganą zmianę studium uwarunkowań dla obrębu Dąbrowica prace planistyczne 
rozpoczną się w późniejszym terminie.  

6. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Borne Sulinowo             
dla obrębu Dąbrowica, Łubowo, Jeleń, Przyjezierze, Śmiadowo. 

  W dniu 15 października wybrano ofertę na opracowanie w/w zmiany studium . Oferowana                    
cena to 55 350,00 zł. brutto. Termin wykonania 18 miesięcy. 

Renta planistyczna 

Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo tzw. renta planistyczna. 

W związku z art. 36.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
przez okres pięciu lat od dnia w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące, 
burmistrz moŜe pobrać opłatę planistyczną. Opłatę ustala się w drodze decyzji. Zasady określenia 
wartości nieruchomości ustalają przepisy o gospodarce nieruchomościami. Opłata jest dochodem 
własnym Gminy.  

W dniu 24 października 2013r. zakończono postępowania w sprawie naliczenia opłaty planistycznej.    
Dla terenu dz. nr 1/4 połoŜonej w obrębie 05 Borne. Wysokość opłaty 4600,00zł  
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INWESTYCJE 

1. W ramach zarządzania drogami gminnymi: 
• Wydano 2 decyzje i naliczono opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych  

 w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej na terenie miasta i 
gminy Borne Sulinowo, 

• Wydano 2 decyzje na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg publicznych na 
terenie miasta i gminy Borne Sulinowo, 

• Wydano jedno uzgodnienie na lokalizacje zjazdów z gminnych nieruchomości drogowych na 
nieruchomości budowlane, 

• Podpisano 2 umowy i naliczono opłaty w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń 
infrastruktury technicznej w nieruchomościach drogowych na terenie gminy Borne Sulinowo, 

• Wydano 9 umów na lokalizację infrastruktury technicznej i udostępnienie nieruchomości drogowych 
na cele budowlane w na terenie gminy Borne Sulinowo, 

• Przygotowano 3 zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę do Starostwa 
Szczecineckiego: 

- Przebudowa drogi polegająca na zagęszczeniu nawierzchni jezdni kruszywem drogowym; dz. nr 
106 obręb Komorze, 

- Przebudowa drogi polegająca na utwardzeniu pobocza kostką betonową typu Polbruk      w 
granicach pasa drogowego dz. nr 34 obręb 07 Borne, 

- Przebudowa drogi polegająca na zagęszczeniu nawierzchni jezdni kruszywem drogowym w 
pasie drogi gminnej dz. nr 7/9 obręb 06 Borne, 

2. Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne (ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych - art. 4 pkt.8) oraz zawarto Umowy na realizację zadań: 

- wystosowano zaproszenia do złoŜenia ofert, 
- zawarto umowy lub zlecenia na realizację,  
- przeprowadzono procedurę uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych 

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

Na zadanie tj.: 

• Wykonanie opaski wokół budynku robót budowlanych związanych z remontem chodnika przy 
budynku socjalnym połoŜonym przy ul. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie. Zadanie zakończono i 
rozliczono. 

• SprzedaŜy tarcicy sosnowej przeznaczonej do budowy wiaty w m. Łączno, 
• Wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym nr 5 połoŜonym przy Al. Niepodległości 4B w 

miejscowości Borne Sulinowo, 
3. Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową. 
• Zakończono prace budowlano – remontowe w klatce B budynku przy ul. Słowackiego 9 w m. 

Bornem Sulinowie. Trwają roboty budowlane zewnętrzne.  
• Rozpoczęto remont lokalu komunalnego w m. Krągi polegający na wykonaniu łazienek wraz z 

instalacjami wodno-kanalizacyjną  i elektryczną oraz centralnego ogrzewania. 
• Trwają prace związane z poprawą bezpieczeństwa przy drogach, aktualnie usuwane są zakrzaczenia 

przy drogach w m. Kiełpinie. 
• Zakończono budowę oświetlenia w miejscowości Dąbrowica. Aktualnie czekamy na podpisanie 

umowy na sprzedaŜ energii elektrycznej. 
• Trwa remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie. 
• Wymieniono dwie lampy oświetlenia drogowego przy ul. Wrzosowej w Bornem Sulinowie. 
4. Zakończono i rozliczono realizację zadania pn.: „Remont połączony z modernizacją świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Łubowo”  przy współudziale dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego   
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007 -2013 (działanie „Odnowa i rozwój 
wsi”). Zadanie obejmowało gruntowny remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Łubowie oraz  
wyposaŜenie pomieszczeń.  
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5. Rozstrzygnięto przetarg, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i przekazano plac budowy dla 
zadania pn.: „Budowa bieŜni rekreacyjnej o nawierzchni syntetycznej dla potrzeb Zespołu Szkół 
i Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie” Trwają roboty budowlane. 

6. Na ukończeniu są prace na zadaniu pn.: „Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej 
Biblioteki Publicznej”. Zadanie obejmuje całkowitą wymianę instalacji elektrycznej I piętra 
budynku oraz remont podłóg. 

7. Rozstrzygnięto przetarg, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i przekazano plac budowy         
dla zadania pn.: „Przebudowę istniejącego obiektu infrastruktury sportowej na boisko 
wielofunkcyjne w Bornem Sulinowie”. Trwają roboty budowlane. 

8. Rozstrzygnięto przetarg, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i przekazano plac budowy        
dla zadania pn.: „Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie 
Gminy Borne Sulinowo”. Wybudowano 6 szt. latarni hybrydowych przy drodze w m. Uniemino 
kolonia, przy drodze w m. Osiczyn, przy cmentarzach w Krągach, Piławie, Juchowie i Bornem 
Sulinowie. Zadanie zakończono i rozliczono. 

 

REFERAT ORGANIZACYJNY 

1.  W wrześniu br. pracownik udzielający porad prawnych dla mieszkańców  miasta i gminy Borne     
     Sulinowo udzielił następującej pomocy prawnej: przyjął ogółem 13 osób i udzielił 15 porad. 
2. Rozpatrzono wnioski pracodawców na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych  
    pracowników i wydano 7 decyzji. Jeden wniosek został przekazany gminie właściwej                              
    na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika. 
4.  Przygotowano wniosek do Kuratorium Oświaty na dofinansowanie pracodawcom kosztów  kształcenia       
     młodocianych pracowników . Okres dofinansowania obejmuje miesiąc  wrzesień, a kwota   
     dofinansowania wynosi 33 311,50 złotych.  
5. Ogłoszono konkurs na wolne stanowisko urzędnicze (referent ds. dzierŜaw i zarządzanie  
     mieniem gminnym) w Referacie Gospodarki Nieruchomościami. Konkurs zostanie  
     rozstrzygnięty w listopadzie br. 
5.  Udzielono odpowiedzi i wyjaśnień na 3 petycje, które wpłynęły od mieszkańców  gminy. 
6. Udzielono wyjaśnień i  informacji do organizacji i instytucji w 5 sprawach, które dotyczyły    
     mieszkańców gminy. 
7.   W dniu 23 października br. przygotowano i przesłano do Ministerstwa Zdrowia roczne sprawozdanie                
      z wykonania zadań objętych Narodowym  Programem Ochrony Zdrowia  Psychicznego na terenie    
     Gminy Borne Sulinowo.  
8.  Sporządzono i przesłano do GUS i  wysłano elektronicznie sprawozdanie  Z-03 o zatrudnieniu               
      i wynagrodzeniach za okres od początku roku do 30.09.br. oraz sprawozdanie Z-05 – badanie popytu     
     na pracę III kwartale br. 
9.   Podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 3 umowy na organizację robót  publicznych ,      
     w ramach których  zatrudniono 12 osób. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy skierował w miesiącu   
      wrześniu do wykonywania  prac społecznie uŜytecznych  30 osób z Tereniu Gminy Borne Sulinowo.  
      Osoby  te zostały skierowane do wykonywania  prac porządkowych na terenie Sołectw, do  Miejsko –   
      Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz do Centrum Kultury i Rekreacji     
      w Bornem Sulinowie. 
10. Przyjęto opłatę skarbową na kwotę 3 310,00zł. 
11. Zarejestrowano 5837 pism, które wpłynęły do Urzędu. 
12.  Wysłano 450 przesyłek poleconych, 580 listy zwykłe oraz 6964 przesyłek zpo  i 73 sztuk plakatów       
       i obwieszczeń. 
13.   Na tablicach Urzędu i w miejscach wyznaczonych wywieszono plakaty okolicznościowe  oraz       
        ogłoszenia i zawiadomienia. 
14.   Przygotowano i przeprowadzono przetarg na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu w roku        
        2014. W wyniku przetargu wyłoniono Firmę Piotr Krupka „OPTIM” z Miastka. Umowa na dostawę      
         materiałów biurowych zostanie podpisana w listopadzie. 
15.  Utworzono nowe stanowisko komputerowe w Referacie Inwestycji, 
16.   Rozbudowano system do tworzenia aktów prawa miejscowego Legislator PREMIUM o moduł Baza  
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       aktów własnych. 
17.  Wysłano nowe wnioski o publikacje zbioru danych osobowych do GIODO, 
18.  Przygotowano wnioski do Starostwa Powiatowego dostępy do systemu WebEwid. 
 

 

 

 

 



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  26 września 2013r. 

 

SPOTKANIA  

 

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła w następujących 

spotkaniach: 

� 04 października 2013 r.- konwent  Przewodniczących i przedstawicieli Jednostek Samorządów   

 Terytorialnych, 

� 07 października 2013 r. –z Prezesem PKS Szczecinek – sprawy bieŜące, 

� 07 października 2013r. –ze Starostą Powiatu Szczecineckiego  i ewentualnym inwestorem –  

Kłomino, 

� 08 października 2013r. – konwent sołtysów – gospodarka odpadami, 

� 10 października 2013r. - podpisano aneks do umowy „Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez 

budowę kortu tenisowego”- Szczecin, 

� 11 października 2013r. – uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej spotkanie                             

z nauczycielami, 

� 11 października 2013r. – z Nadleśniczym Nadleśnictwa Bornego Sulinowa – w sprawie      

utworzenie na terenie zespołu niemieckich obozów jenieckich Gross Born k. Kłomina      

historyczno-edukacyjnej ścieŜki „Trakt jeniecki” 

� 14 października 2013r. –  zebranie załoŜycielskie Borneńskiego Uniwersytetu  Trzeciego Wieku, 

� 18 października 2013r.- Rada Nadzorcza PUK, 

� 20 października 2013r. – spotkanie z młodzieŜą OHP Szczecinek ,,Grzybobranie na wrzosowej 

polanie”, 

� 23 października 2013r. – Program Samorządowy - TV Gawex, 

� 24 października 2013r. z Prezesem Linii Mikrobusowej M – zorganizowanie dodatkowych 

dojazdów Dąbie i Kiełpino,   

� 28 października  2013r. – z Dyrektorem ZOZ-u – sprawy bieŜące, 

 

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

oraz Zastępca Burmistrza  przyjmowali  28  interesantów. 
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PROMOCJA I WSPÓŁPRACA 
 

1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów  
 
a) realizacja projektów 
 
PROW 2007-13, działanie LEADER, Małe projekty „Promocja walorów przyrodniczych, 
historycznych i kulturowych Gminy Borne Sulinowo poprzez wydanie materiałów promocyjnych” 
ZłoŜono wniosek o płatność. W wyniku wezwania Urzędu Marszałkowskiego WZ dokonano niezbędnych 
uzupełnień do wniosku.  
 
PO Ryby (oś IV – realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów ZaleŜnych od Rybactwa 
„Partnerstwa Drawy”), działanie „Wzmocnienie konkur encyjności i utrzymanie atrakcyjności 
obszarów zaleŜnych od rybactwa”, projekt „Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez budowę 
kortu tenisowego” 
Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie. Trwają prace budowlane przy budowie bieŜni.  
 
PROW 2007-13  Odnowa Wsi „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Łubowie” 
Samorząd WZ wyraził zgodę na zwiększenie zakresu rzeczowego projektu. W związku z tym, podpisano 
stosowny aneks do umowy o przyznanie pomocy. Przygotowano i złoŜono wniosek o płatność. Dzięki 
uznaniu kosztów robót dodatkowych za kwalifikowany, kwota dofinansowania zwiększy się o 106 tys. zł. 
  
PROW 2007-13  Odnowa Wsi „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez 
stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych” 
W odpowiedzi na pismo Urzędu Marszałkowskiego WZ, przygotowano i przesłano kolejne wyjaśnienia 
do wniosku o płatność. 
 
PROW 2007-13 , działanie LEADER – Odnowa i Rozwój Wsi - „Rewitalizacja Bornego Sulinowa 
poprzez przebudowę i modernizację boiska wielofunkcyjnego” 
Wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym. W związku z koniecznością pilnej 
realizacji inwestycji, procedura oceny formalnej przebiegła w trybie przyspieszonym i dn. 10 
października br. podpisano umowę o przyznanie pomocy. Trwa realizacja inwestycji. 
 
PROW 2007-13  Małe projekty „Organizacja imprezy z okazji XX-lecia Bornego Sulinowa ” 
W wyniku kolejnego wezwania  do złoŜenia wyjaśnień i poprawek do wniosku, we współpracy                 
z Centrum Kultury i Rekreacji przygotowano i przesłano odpowiedź do Urzędu Marszałkowskiego WZ. 
 
PROW 2007-13  Małe projekty  
„Rozwój turystyki na obszarze LGD Partnerstwo Drawy poprzez utworzenie i oznakowanie 
śółtego Szlaku Nordic Walking” 
Opracowano i dn. 23 września br. złoŜono w Urzędzie Marszałkowskim WZ wniosek o płatność na kwotę 
10.472,00 zł. 
 
PROW 2007-13  Małe projekty „Promocja lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 
poprzez wykonanie filmu promocyjnego miasta i gminy Borne Sulinowo” 
Na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego WZ opracowano i dn. 24 września przesłano pierwsze poprawki 
do wniosku o dofinansowanie. Poprawki zostały zaakceptowane, wkrótce zostanie podpisana umowa na 
realizację zdania. Wartość projektu wynosi 14.637,00 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania   
9.520,00 zł. 
 
PROW 2007-13  Małe projekty „Stworzenie warunków do uprawiania turystyki rowerowej             
w gminie Borne Sulinowo poprzez utworzenie szlaku rowerowego "Śladami dawnych osad" 
Na realizację inwestycji LGD „Partnerstwo Drawy” przyznało Gminie Borne Sulinowo dotację                
w wysokości 16.304,00 zł (wartość całego zadania wynosi 25.067,40). 
Na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego WZ uzupełniono dokumentację wnioskową i skompletowano 15 
z 16 załączników do złoŜonego dn. 06.05.2013r. wniosku o przyznanie pomocy. Nie zdołano jednak 
załączyć umowy uŜyczenia terenu Nadleśnictwa Czarnobór, na którym (na podstawie pisemnej zgody 
Nadleśniczego inŜ. R. Lecko z dn. 29.04.2013r.) zaplanowana została inwestycja. Umowę uŜyczenia 
terenu opracowała kancelaria prawna Nadleśnictwa Czarnobór, na wniosek pracownika Nadleśnictwa 
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Czarnobór wskazanego przez Nadleśniczego do kontaktów ws. przedmiotowego projektu. Umowa nie 
pociągała za sobą skutków finansowych dla Ŝadnej ze stron. Kilka dni przed upływem terminu przesłania 
do Urzędu Marszałkowskiego WZ poprawek do wniosku, Nadleśniczy inŜ. R. Lecko odmówił podpisania 
z Gminą Borne Sulinowo przygotowanej przez własną kancelarię prawną umowy uŜyczenia terenu.          
Z powodu braku 1 z 16 niezbędnych załączników, Gmina Borne Sulinowo zmuszona została                  
do wycofania dokumentacji aplikacyjnej z Urzędu Marszałkowskiego WZ. Inwestycja nie będzie 
realizowana, przyznana dotacja w kwocie 16.304,00 zł została juŜ cofnięta. 
 
Konkurs edukacyjny „O mobilne miasteczko” 
Gmina Borne Sulinowo znalazła się w gronie 10 laureatów konkursu zorganizowanego przez 
Zachodniopomorską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczecinie. Nagrodą         
w konkursie jest otrzymanie na własność mobilnego miasteczka ruchu drogowego przeznaczonego         
do prowadzenia zajęć edukacji rowerowej i wychowania komunikacyjnego w placówkach oświatowych 
na terenie gminy. Przekazanie nagrody nastąpi w listopadzie br. 
 
YOUNGSTER PLUS  
Dn. 24 września br., na podstawie danych otrzymanych ze szkół biorących udział w programie, 
opracowano i przesłano do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie deklarację 
uczestnictwa uczniów. Na podstawie przedmiotowej deklaracji, dn. 14 października br. Podpisano             
z EFRWP Aneks nr 1 do Umowy o współpracy z dn. 8 maja 2013r. przyznający na realizację programu 
YOUNGSTER PLUS dotację w wysokości 8.280,00 zł. 
 
b) złoŜone wnioski o dofinansowanie  
 
Utworzenie na terenie zespołu niemieckich obozów jenieckich Gross Born k. Kłomina historyczno-
edukacyjnej ścieŜki „Trakt jeniecki” 
Dn. 29 października br. przesłano do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie wniosek   
o dofinansowanie kwotą 38.000,00 zł realizacji operacji. Projekt zakłada utworzenie 3.000-metrowej 
trasy, na której ustawionych zostanie 14 tablic edukacyjnych. Tablice wskazywać będą i opisywać 
najwaŜniejsze miejsca na terenie zespołu obozów oraz adekwatne aspekty Ŝycia obozowego. 
Uzupełnieniem ścieŜki stanie się publikacja o roboczym tytule „Trakt jeniecki” - historyczno-edukacyjna 
ścieŜka na terenie zespołu niemieckich obozów jenieckich Gross Born” wydana w nakładzie 5.000 egz., 
w tym: 3.000 wersja PL, 500 szt. wersja DE, 500 szt. wersja EN, 500 szt. wersja FR, 500 szt. wersja RU. 
Wartość zadania oszacowano na 145.205,61 zł, z czego: 38.000,00 zł stanowić ma dotacja z Rady 
OPWiM, 5.917,52 zł wkład własny gminy, a 101.288,09 zł wkład Nadleśnictwa Borne Sulinowo. 
 
2. Promocja 
 
Współpraca z mediami 
Przygotowano i autoryzowano informacje do październikowej wkładki Głosu Koszalińskiego „Regiony”. 
Strona internetowa  
Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek podległych oraz 
innych instytucji i stowarzyszeń, aktualizowano urzędową stronę internetową www.bornesulinowo.pl. 
Materiały promocyjne 
Przeprowadzono zapytanie ofertowe na projekt i druk kalendarzy na 2014 rok. Planowany nakład          
200 - 300 egz. Najkorzystniejszą ofertę złoŜyła drukarnia Tempoprint ze Szczecinka. Firma przygotowała 
wstępne projekty graficzne kalendarzy.    
 
Na podstawie umowy zawartej z wydawnictwem Mega Media Tech na uczestnictwo gminy Borne 
Sulinowo w wydaniu albumu fotograficznego: „Nasza Polska – Zachodniopomorskie”, przygotowano       
i przesłano do wydawnictwa materiały graficzne promujące atrakcje turystyczne gminy. Planowany 
termin wydania publikacji to grudzień 2013r.   
 
3. Zagospodarowanie turystyczne gminy 
 
Dn. 18 września dokonano kontroli oznakowania szlaków Nordic Walking w Bornem Sulinowie. 
Zinwentaryzowano brakujące oraz zniszczone oznakowanie. Zlecono firmie Pracownia Plastyczna 
„Studio22” z Połczyna Zdroju wykonanie brakujących kierunków. MontaŜu brakującego oznakowania 
dokona ekipa remontowa Urzędu Miejskiego.   



 4

 
4. Organizacje pozarządowe 
 
Do organizacji pozarządowych z terenu gminy Borne Sulinowo wystosowano pisma z informacją            
o moŜliwości składania do 4 października br. wniosków o zabezpieczenie w budŜecie gminy Borne 
Sulinowo środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2014 roku. Na podstawie złoŜonych 
przez organizacje kosztorysów, sporządzono projekt budŜetu dla klubów sportowych i stowarzyszeń na 
2014r.  
 
Opracowano projekt rocznego Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami 
pozarządowymi na 2014r.   
Na podstawie Zarządzenia nr 121/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dn. 22 października 2013r. 
uruchomiono proces konsultacji społecznych w przedmiocie projektu rocznego „Programu współpracy 
Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi”. Projekt, wraz z informacją o moŜliwości 
składania przez organizacje opinii i uwag dotyczących treści, zamieszczono na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego oraz w BIP. 
 
Dokonano weryfikacji sprawozdań z realizacji zadań publicznych powierzonych przez Gminę Borne 
Sulinowo w 2013r. Stowarzyszeniu dla Dzieci i MłodzieŜy ze środowisk lokalnych „Pomost” oraz 
Borneńskiemu  Centrum Inicjatyw Społecznych „Universum”. Nie stwierdzono nieprawidłowości            
w realizacji i rozliczeniu zadań. 
 
5. Sport 
 
Uaktualniono i zamieszczono na internetowej stronie Urzędu Miejskiego terminarz zajęć sportowych 
odbywających się w 2013r. w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. 
 
Na bieŜąco rozliczano składane przez szkoły z terenu Gminy Borne Sulinowo dokumenty finansowe        
z zakresu sportu szkolnego. 
 
Dn. 22 października podpisano umowę-zlecenie na prowadzenie na korcie tenisowym (i w hali sportowej 
CKiR) zajęć nauki gry w tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieŜy w wieku 6-12 lat w wymiarze 2 h 
tygodniowo. Dn. 23 października złoŜono zamówienie na sprzęt sportowy do nauki gry w tenisa 
ziemnego na kwotę 1.842,00 zł.  
 
 
6. Imprezy  
 
Mi ędzynarodowe Zawody Modeli Pływających 
Udzielono organizatorowi tj. Klubowi Modelarskiemu ze Szczecinka pomocy finansowej w kwocie 
1.000,00 zł i pomocy technicznej (transport i cumowanie pomostu, zabezpieczenie sanitarne, promocja 
imprezy) przy organizacji XX edycji imprezy. 
 
XI Mi ędzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych „G ąsienice i Podkowy” 2014 
We współpracy z CKiR w Bornem Sulinowie, opracowano pismo i wniosek do Marszałka WZ z prośbą   
o dofinansowanie kwotą 33.520,60 zł przyszłorocznej edycji zlotu. 
 
Otwarcie miejskiego targowiska „Mój Rynek” 
W dniu 24 września zorganizowano uroczyste otwarcie targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Bornem 
Sulinowie W uroczystościach uczestniczył Wicemarszałek WZ, Andrzej Jakubowski. Na uroczystość 
zaproszono równieŜ przedstawicieli mediów regionalnych: TV Gawex, Radio Koszalin i Głos 
Koszaliński. Wykonano dokumentację fotograficzną i zamieszczono fotorelację z przebiegu uroczystości 
na stronie www.bornesulinowo.pl.  
 
Otwarcie nowego odcinka drogi asfaltowej w Przyjezierzu 
W dniu 24 września zorganizowano uroczyste otwarcie nowego odcinka drogi asfaltowej w miejscowości 
Przyjezierze. W uroczystościach uczestniczył Wicemarszałek WZ, Andrzej Jakubowski. Na uroczystość 
zaproszono przedstawicieli mediów regionalnych: TV Gawex, Radio Koszalin i Głos Koszaliński. 
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Wykonano dokumentację fotograficzną i zamieszczono fotorelację z przebiegu uroczystości na stronie 
www.bornesulinowo.pl.  
 
Dzień KEN 
Zakupiono upominki, przygotowano zestawy gadŜetów promocyjnych, zaproszenia, dyplomy i listy 
gratulacyjne dla nauczycieli. Uroczystość odbyła się 11 października w Budynku Kulturalno-
Oświatowym w Bornem Sulinowie. 
 
7. Oświata 
 
Stypendia szkolne 
Do wnioskodawców, którzy złoŜyli  niekompletne wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 
szkolny 2013/14 wystosowano wezwania o uzupełnienie dokumentacji. Do wszystkich osób ubiegających 
się o pomoc materialną wysłano zawiadomienia o moŜliwości czynnego udziału w postępowaniu 
administracyjnym i przedłuŜeniu terminu załatwienia sprawy. 
Przeliczono dochód przypadający na jednego członka rodziny w 177 wnioskach uczniów o przyznanie 
stypendium szkolnego.  
Sporządzono listę osób, którym zostanie wydana decyzja przyznająca stypendium szkolne na rok szkolny 
2013/14 oraz listę osób, które otrzymają decyzje odmowne.  
 
Wyprawka szkolna  
Na dodatkowy wniosek dyrektora szkoły z terenu gminy Borne Sulinowo, przyznano dofinansowanie     
do podręczników szkolnych dla jednego ucznia.   
Przyjęto do rozliczenia przekazane przez dyrektorów szkół z gminy Borne Sulinowo listy potwierdzające 
wypłaty wyprawek szkolnych dla uczniów na rok szkolny 2013/14.  
  
 
FINANSE I BUDśET 
 

1. Na podstawie Zarządzenia Nr 114/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 26 września 2013 roku 
ustalono wytyczne do projektu budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok. 

2. Na podstawie Zarządzenia Nr 116/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 września 2013 r. 
dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieŜących o łączną kwotę 65.132,00 zł na podstawie 
pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.187.6.2013.KD    
z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o łączną kwotę 17.297,00 
zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 
opłacanie składek na ubezpiczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby 
otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych - 
384,00 zł i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów - 16.913,00 zł, pisma Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.169.7.2013.AM z dnia 23 września 2013 r. w sprawie 
zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 42.435,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań 
własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 r. oraz 
pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.230.2.2013.KD    
z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 5.400,00 zł             
z przeznaczeniem na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) między rozdziałami i paragrafami     
na kwotę 22.067,05 zł, w tym 80,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr 
ZS/3010-12/13 z dnia 19 września 2013 r., 10.353,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół                 
w Łubowie Nr ZSŁ 3010/17/13 z dnia 20 września 2013 r., 600,00 zł na podstawie pisma Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.20/2013.AM z dnia         
30 września 2013 roku i 2.350,00 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.19.2013.AM z dnia 30 września 2013 roku.  
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3. W dniu 10 października 2013 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego              
w Szczecinie Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych                
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca III kwartału 2013 roku.  

4. W dniu 11 października 2013 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego              
w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Delegatury w Koszalinie Rb-50                
– kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 
za III kwartał 2013 roku.  

5. Na podstawie Zarządzenia Nr 119/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 11 października 2013 
roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieŜących o łączną kwotę 201.228,25 zł                
na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie                              
Nr FB-1.3111.89.27.2013.KD z dnia 8 października 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji 
celowej o łączną kwotę 20.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa        
w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 
z późn. zm.), pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie                              
Nr FB-1.3111.88.12.2013.KD z dnia 11 października 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji 
celowej o kwotę 13.432,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu 
wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 
Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. i wniosku o przekazanie dotacji celowej dla Gminy               
w wysokości 167.796,25 zł na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego         
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto dokonano przeniesienia 
wydatków (+, -) między rozdziałami i paragrafami na kwotę 32.314,58 zł, w tym 2.564,00 zł              
na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/25/2013 z dnia 8 października 2013 
roku i 10.458,58 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie Nr GK.3011.22/2013.AM z dnia 11 października 2013 roku. 

6. W dniu 21 października 2013 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego              
w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Delegatury w Koszalinie Rb-ZN – 
kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz naleŜności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania 
przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec 3 kwartału 2013 roku.  

7. W dniu 22 października 2013 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 
Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania za okres od początku roku do 30 września 2013 roku,          
w tym: 

- Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyŜce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, 

- Rb-27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŜetowych jednostki samorządu 
terytorialnego,  

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

- Rb-28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŜetowych jednostki samorządu 
terytorialnego, 

- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz poręczeń            
i gwarancji. 

8. W dniu 25 października 2013 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Rb-N - 
kwartalne sprawozdanie o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych i Rb-Z – 
kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŜnych oraz poręczeń i gwarancji zbiorcze 
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instytucji kultury, ZOZ-ów i innych osób prawnych, dla których organy wykonawcze jst są organami 
nadzorującymi lub załoŜycielskimi wg stanu na koniec 3 kwartału roku 2013.    

REAGOWANIE KRYZYSOWE 

W zakresie: 

a) Spraw obronnych: 
- nie realizowano 

b) obrony cywilnej: 
- zakończono uzgadnianie Planu obrony cywilnej Gminy. 

c) zarządzania kryzysowego: 
- posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 24 października br; 
(zasadnicze problemy to omówienie wyników działalności w okresie letnim oraz zagroŜeń na 
terenie gminy w okresie jesienno-zimowym, w tym okresu świątecznego i ferii zimowych; 
problemy rozpatrywane pod katem bezpieczeństwa i zapobiegania sytuacjom zagraŜającym 
bezpieczeństwu mieszkańców gminy). 

d) zabezpieczenia ppoŜ. 
1) Na terenie gminy mogą wystąpić zagroŜenia poŜarowe, charakterystyczne dla okresu 
jesiennego (sporadycznie wyładowania atmosferyczne, poŜary budynków/kominów spowodowane 
rozpoczynającym się sezonem grzewczym, poŜary pustostanów, itp.). 
2) wzrasta ryzyko zagroŜenia zaczadzeniami (informacja na stronie internetowej). 
 

e) Inne sprawy 
1) W dniu 24 października br. kontrola prowadzona przez Komisję 

rewizyjną w zakresie wykonania zaleceń wynikających z kontroli 3 marca 2011 roku oraz 
kosztów utrzymania OSP i stan przygotowania OSP do bieŜącej działalności w przedziale na 
poszczególne jednostki. 

2) Aktualnie OSP łubowo utrzymuje gotowość do działania w 
ramach systemu KSRG (jest potrzeba zakupienia środka pianotwórczego- zuŜyty w Dąbiu-w 
trakcie realizacji).  
OSP Juchowo nie ma kierowców z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów 
uprzywilejowanych (zagubiono), samochód nie jest poddany przeglądowi rejestracyjnemu – 
brak dokumentów (formalnie z uwagi na brak rejestracji w sadzie rejestrowym nie moŜna 
wymienić dowodu rejestracyjnego). Wymagane dokonanie zgłoszenia do sądu (projekty 
dokumentów przekazałem dla naczelnika OSP). 
OSP Borne Sulinowo – podobnie nie posiada kierowców upowaŜnionych do prowadzenia 
pojazdów uprzywilejowanych (resztę opisali w skardze). 
 
OŚWIATA 

`1. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w piątek, 11 października 2013 r. w Budynku Kulturalno 
Oświatowym Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie odbyła  się uroczysta akademia w której udział wzięli 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Rady Miasta, Rad Pedagogicznych , Samorządów Uczniowskich, 
Związków Zawodowych oraz zaproszeni  goście dyrektorzy szkół nauczyciele  emeryci.                  
Burmistrz Miasta przyznała „ Nagrodą Burmistrza” sześciu nauczycielom wyróŜniając ich za działalność 
pozaszkolną na rzecz młodzieŜy, skuteczne inspirowanie środowiska szkolnego do róŜnorodnego 
działania na rzecz środowiska lokalnego, za udział w Ŝyciu kulturalnym miasta,  organizację imprez 
miejskich i środowiskowych. Nagrodę otrzymało równieŜ dwóch dyrektorów szkół za osiąganie 
wysokich wyników nauczania i wychowania, podejmowanie skutecznych działań na rzecz promocji 
szkoły w środowisku zewnętrznym i integracji ze środowiskiem lokalnym. Był równieŜ uroczysty 
moment wręczenia przez Burmistrza Miasta czterem nauczycielom aktów nadania stopnia  awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego. Nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2012/2013 uzyskali 
wyŜszy stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego otrzymali listy 
gratulacyjne i drobne upominki.                                     
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2. Dokonano analizy i zatwierdzenia  aneksów nr 1 złoŜonych przez dyrektorów szkół do Arkuszy 
Organizacyjnych szkół na rok szkolny 2013/2014                                                    

3. Przygotowano odpowiedź  na Wniosek o Udzielenie Informacji Publicznej wnoszącej o 
udostępnienie informacji dotyczącej autobusów szkolnych, których uŜytkownikiem jest Gmina Borne 
Sulinowo.                                                                                  

4. Opracowano i przedłoŜono 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 naleŜy do zadań własnych jednostki samorządu 
terytorialnego. 

GOSPODARKA NIERUCHOMO ŚCIAMI 

1. Ogłoszono 6 przetargów na zbycie nieruchomości na łączną kwotę 260.000,- zł. Mimo złoŜonych 
wniosków Ŝadna nieruchomość nie znalazła nabywcy, 

2. Podpisano 4 akty notarialne na zbycie nieruchomości, w tym: 1 akt dot.  sprzedaŜy nieruchomości  
na rzecz najemcy i 3 akty notarialne dot. sprzedaŜy na polepszenie warunków zagospodarowania 
nieruchomości, na łączną kwotę  69.420,00 zł. 

3. Podpisano 1 akt notarialny dotyczący przejęcia  nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych 
S.A. Oddziała Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu. Wartość nieruchomości 
określona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 80.305,00 zł. 

4. Trwa procedura przygotowania kolejnych przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Borne Sulinowo na ogólną kwotę 381.000,00 zł. 

5. Zawarto 2 umowy najmu na czas określony tj. na okres jednego roku (dot. lokali socjalnych w 
Bornem Sulinowie) 

6. Sporządzono 2 protokoły z przekazania/przejęcia mieszkalnych lokali socjalnych, 
7. Podpisano umowę na dostarczanie miału z domieszką groszku wraz z transportem na sezon 

grzewczy do budynku połoŜonego w miejscowości Silnowo 19, 
8. Wystosowano wezwania do byłych najemców w sprawie uprzątnięcia nieruchomości połoŜonej w 

miejscowości Łubowo ul. Zakątna 2,  
 
SPRAWY OBYWATELSKIE 
 
1. Działalność  Komisji ds. PRPA. 

W okresie międzysesyjnym wszczęto 4 postępowania  o  zobowiązanie do leczenia 
odwykowego na wnioski złoŜone przez rodzinę osoby uzaleŜnionej oraz  Miejsko – Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. W związku z powyŜszym skierowano pisma do Komisariatu 
Policji oraz sporządzono umowy na przeprowadzenie wywiadów środowiskowych. Ponadto skierowano 
do biegłych – psychologa i psychiatry 2 teczki akt spraw celu przebadania i wydania opinii w 
przedmiocie uzaleŜnienia osób od alkoholu, przygotowano 4 umowy zleceń dla pracownika socjalnego na 
sporządzenie wywiadu środowiskowego,  przygotowano  umowę – zlecenie dla specjalisty psychoterapii  
na przeprowadzenie zajęć dla osób dotkniętych przemocą na miesiące  XI-XII, ustalono  przyjęcia na 
oddział detoksykacyjny dla 5 osób, terapię odwykową w systemie stacjonarnym ukończyła 1 osoba, 
ustalono i dofinansowano badania okresowe oraz terapię podtrzymującą po odbytej terapii podstawowej 
dla 4 osób.  

W związku z prowadzonymi postępowaniami „ Niebieska Karta” uczestniczono  
w  2 posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

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

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 
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objęto w  46 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 uŜyteczna wyznaczono następujące 
jednostki:  

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie, ul. Kruczkowskiego 5, 
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie,                        

ul. Bolesława Chrobrego 25, 
3. Szkoła Podstawowa w Jeleniu, 
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Juchowie, 
5. Publiczne Gimnazjum w Silnowie, 
6. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 24, 
7. Zespół Szkół w Łubowie, ul. Zakątna 10, 
8. Sołectwo Silnowo, 
9. Sołectwo Jeleń, 
10. Sołectwo Ciemino, 
11. Sołectwo Dąbie, 
12. Sołectwo Juchowo, 
13. Sołectwo Kiełpino, 
14. Sołectwo Komorze, 
15. Sołectwo Krągi, 
16. Sołectwo Kucharowo, 
17. Sołectwo Liszkowo, 
18. Sołectwo Łączno, 
19. Sołectwo Łubowo, 
20. Sołectwo Nobliny, 
21. Sołectwo Piława, 
22. Sołectwo Radacz, 
23. Sołectwo Rakowo, 
24. Sołectwo Silnowo, 
25. Sołectwo Starowice, 
26. Sołectwo Śmiadowo, 
27. Sołectwo Uniemino, 
28. Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 21, 
29. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie,   ul. Orła Białego 5, 
30. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5, 
31. Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej Borne Sulinowo, ul.Kruczkowskiego 5,  
32. Biblioteka Miejska w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 1, 
33. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bornem Sulinowie,                   

ul. Kolejowa 16, 
34. Nadleśnictwo w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 32, 
35. Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6.  

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

Liczba sporządzonych aktów urodzeń: 

 

1. 

a)  ogółem  3 

 b) w tryb. art. 35  - 

 c) w tryb. art. 70  - 

 d) w tryb. art. 73  3 

2. Liczba sporządzonych aktów małŜeństw  



 10

 a) ogółem 8 

 b) w tryb. art. 35  - 

 c) w tryb. art. 70  - 

 d) w tryb. art. 73  2 

3. Liczba sporządzonych aktów zgonu 

 a) ogółem 6 

 b) w tryb. art. 35  - 

 c) w tryb. art. 70  - 

 d) w tryb. art. 73  - 

4. Liczba wydanych decyzji administracyjnych   

 na podstawie art. 28 4 

 na podstawie art. 34 - 

 na podstawie art. 35 - 

 na podstawie art. 36 4 

 na podstawie art. 70 - 

 na podstawie art. 73 - 

 o zmianie imienia i nazwiska 1 

 innych ( ze wskazaniem przedmiotu sprawy )  - 

5. Liczba wydanych odpisów i zaświadczeń   

 Liczba odpisów skróconych ( z wyłączeniem odpisów 
wydanych na drukach wielojęzycznych)  

135 

 Liczba odpisów zupełnych  12 

6. Liczba wydanych odpisów skróconych na drukach 
wielojęzycznych  

4 

7. Liczba przyj ętych oświadczeń o wstąpieniu  
w związek małŜeński 

 

 w lokalu usc 12 

 poza lokalem usc - 

8. Liczba innych czynności kierownika usc  

 - liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających brak 
okoliczności wyłączających zawarcie małŜeństwa                   
( art. 4 kro )  

2 

 - liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających, Ŝe 
obywatel polski lub zamieszkały na terytorium RP 
cudzoziemiec mniemający obywatelstwa Ŝadnego państwa, 
zgodnie z prawem polskim, moŜe zawrzeć małŜeństwo za 

2 
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granicą ( art. 71 )  

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

- 

9. Liczba wyroków rozwodowych przesłanych przez Sądy 
Okręgowe  

4 

10.  Liczba sporządzonych przypisków do aktów stanu 
cywilnego  

45 

11. Liczba przypisków przesłanych z innych USC 21 

 
Do komputerowego  systemu  rejestracji aktów stanu cywilnego wprowadzono 96 aktów urodzeń z lat 
1946 – 1945.   
 
4.  Dowody osobiste: 

- złoŜono 73 wnioski o wydanie dowodów osobistych, 
- wydano 98 dowodów osobistych.  
 
 5. Działalność gospodarcza. 

W CEIDG dokonano następujące zmiany: 
- zarejestrowano 4 nowe działalności gospodarcze, 
- wprowadzono 16 zmian, 
- zawieszono 21 wpisów, 
- wykreślono  3 wpisów. 
 
6.  Ewidencja ludności: 

Liczba Ludności  wg stanu na dzień 24.10.2013r.  

MIASTO  BORNE SULINOWO: 
pobyt stały           -  4.490 pobyt czasowy     - 289 

GMINA  BORNE SULINOWO: 
pobyt stały           -   5.000    pobyt czasowy  - 139 

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

razem                   -    9.490                            -   428 

 

  ogółem  ludność     9.918 

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

W okresie od 14.09.2013  do  24.10.2013 r.  zarejestrowano: 

- urodzenia                                                     15 

- zgony                                                            10 

- małŜeństwa                                                  16   

- zameldowanie na pobyt stały                     15 

- zameldowanie na pobyt czasowy               25 

- przemeldowanie                                          18 
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- zameldowanie cudzoziemców                      - 

- wymeldowanie z pobytu stałego                 13 

- wymeldowanie z pobytu czasowego             8 

- wymeldowanie administracyjne                   3  

7. Ewidencja zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

Wydano 3 zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych / Sklep Radacz / 

Wygaszono 10 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO 

W zakresie Ochrony Środowiska 

1. Wszczęto postępowania administracyjne z urzędu w sprawie wydania decyzji nakazującej 
przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, w miejscowościach: Kiełpino, 
Strzeszyn, Nobliny. 

2. Wystosowano pismo do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o wydanie warunków 
technicznych na podłączenie do sieci Kanalizacyjnej sanitarnej dla nieruchomości w miejscowości 
Jeleń. 

3. Wpłynęły dwa odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą  
w Koszalinie od decyzji Burmistrza Bornego Sulinowa dotyczące przyłączenia nieruchomości          
w m. Krągi do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.  

4. Wydano decyzję odmawiającą odebrania: 9 koni, 1 szt. owcy oraz 1 szt. psa posiadaczowi. 
5. Wydano decyzję, Ŝe nakazującą uprzątnięcie odpadów z działki nr 71 oraz działki nr 125/21 obręb 

Jeleń, gmina Borne Sulinowo. 
6. W dniach 16-17 października 2013r. przeprowadzono prelekcje (klasy I-III) w szkole podstawowej 

im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie poświęcone zwalczaniu bezdomności 
zwierząt. 

7. Przekazano worek suchej (20kg) karmy dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami  
w Bornem Sulinowie na dokarmianie kotów w okresie zimowym. 

8. Wszczęto postępowanie administracyjne z urzędu, celem wydania decyzji zezwalającej                     
na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną. 

9. Zakończono postępowanie wyjaśniające dotyczące magazynowania w miejscu na ten cel                  
nie przeznaczonym, bez zabezpieczeń środowiska gruntowego, odpadów w postaci podkładów 
kolejowych, a takŜe braku utrzymania porządku na nieruchomości w miejscowość Krągi, gm. Borne 
Sulinowo. 

10. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Szczecinie przeprowadzono 
oględziny działek wskazanych jako miejsca występowania rośliny pod nazwą Barszcz Sosnowskiego. 
Stwierdzono, iŜ występuje on na terenie gminy w pojedynczych sztukach. 

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

12. Zakupiono kosiarkę spalinową dla szkoły w Juchowie. 
13. Wystosowano pisma do sołectw z informacją o rozwieszenie ulotek informacyjnych związanych          

z ogólnopolską akcją „Zerwijmy łańcuchy”. 
14. Wzięto udział w spotkaniu poświęconym procedurze sporządzania planów zadań ochronnych dla 

obszarów chronionych: Jezioro Śmiadowo oraz dla Diabelskie Pustaci, organizowanym w Bornem 
Sulinowie przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

15. Przekazano do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska tabelarycznie informację za rok 2012           
o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i strategicznych ocenach 
oddziaływania na środowisko. 
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W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa 

16. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku 5 informacji, w sprawie realizacji  roszczeń z tyt. 
pozostawionego mienia poza granicami państwa polskiego poprzez nabycie praw własności lub 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. 

17. Wydano 11 szt. zaświadczeń o wielkości posiadanego lub nieposiadania gospodarstwa rolnego 
oraz uŜytków rolnych. 

18. Wysłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku 10 szt. wniosków o wydanie zezwolenia              
na usunięcie drzew/krzewów  z działek będących własnością gminy. 

19. Przeprowadzono 6 lustracji w terenie dotyczących wycinki drzew/krzewów oraz sporządzono 
protokoły oględzin drzew/krzewów niezbędne do wydania decyzji. 

20. Podpisano umowę sprzedaŜy/przekazania drewna 4 szt. 
21. Wydano 20 decyzji w sprawie usunięcia drzew. 
22. Wezwano 10 osób do uzupełnienia braków formalnych występujących we wnioskach   
      o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

23. Przyjęto do rozpatrzenia 14 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. 
24. Wydano 70 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2013- sierpień. 
25. Wystosowano do Koła Łowieckiego Nr 89 „Boruta” Poznań pismo, dotyczące terminu lustracji               

w sprawie polubownego rozstrzygnięcia sporu, odnośnie szkody w uprawie łubinu usytuowanej        
w obrębie Jeziorna. 

26. Wystosowano do Koła Łowieckiego Nr 89 „Boruta” Poznań pismo, dotyczące braku skarg                
od miejscowych rolników na w/w  Koło Łowieckie. 

27. Przygotowano postanowienie nakładające na wnioskującego obowiązek przedłoŜenia Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, dokumentów 
wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227). 

28. Wystosowano pismo do Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem pismo z prośbą  
o udzielenie informacji o zapotrzebowaniu na opał obiektów będących w uŜytkowaniu CKiR. 
 

W zakresie zamówień publicznych 

29. Wysłano dokumentację przetargową na Budowa bieŜni rekreacyjnej o nawierzchni syntetycznej dla 
potrzeb Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie do instytucji sprawdzającej celem 
weryfikacji.  

30. Wysłano dokumentację przetargową na zadanie Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze 
źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo instytucji sprawdzającej celem weryfikacji. 

31. Wysłano dokumentację przetargową dotyczącą zadania Remont połączony z modernizacją budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej do instytucji sprawdzającej celem weryfikacji. Uzyskano pozytywną 
opinię 

32. Wysłano dokumentację przetargową dotyczącą zadania Przebudowa istniejącego obiektu 
infrastruktury sportowej na boisko wielofunkcyjne w Bornem Sulinowie do instytucji sprawdzającej 
celem weryfikacji. 

33. Przystąpiono do przygotowania dokumentacji przetargowej na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg w 
sezonie 2013/2014. 

34. Przystąpiono do przygotowania dokumentacji przetargowej na zadanie: Świadczenie usług 
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania oraz zwrotów przesyłek pocztowych. 
 

W zakresie gospodarki odpadami. 

35. BieŜąca aktualizacja zestawień dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bornem 
Sulinowie , zawierających informację o nieruchomościach dla których zostały złoŜone 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 opróŜnień; czy na nieruchomości odpady są gromadzone w sposób selektywny). 
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36. Przygotowano informacje i powiadomienia dla mieszkańców o organizowanej zbiórce odpadów 
wielkogabarytowych (sporządzenie plakatów, rozesłanie informacji do Wspólnot Mieszkaniowych 
itp.) 

37. Przygotowano i wysłano odpowiedzi na bieŜącą korespondencję dot. gospodarki odpadami 
komunalnymi. 

38. Przygotowywane są (sukcesywnie) i rozsyłane wezwania do złoŜenia deklaracji dla właścicieli 
nieruchomości, którzy nie dopełnili tego obowiązku. 

39. Opisywanie faktur dot. Gospodarki odpadami – na bieŜąco. 
40. Wprowadzono do systemu GOMIG - deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy Borne 
Sulinowo - 300szt.  

41. Przygotowano są  i rozsyłano Informacje o przyjęciu deklaracji oraz o przyjęciu zmiany deklaracji do 
właścicieli nieruchomości. 

42. Sporządzono informację o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej za m-c 
wrzesień  2013 r. i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego 

43. Przygotowano materiały aktualizujące informacje na stronie internetowej dot. gospodarki odpadami 
komunalnymi. 

44. Przygotowano projekty uchwał dot. Gospodarki odpadami komunalnymi: 
• w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 
• zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Borne Sulinowo. 
• zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

• zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA 

Przygotowano i wydano: 
1. Dziewiętnaście zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
2. Pięć wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
3. Pięć decyzji w sprawie podziałów nieruchomości. 
4. Trzy decyzje rozgraniczeniowe. 
5. Wszczęto cztery postępowania rozgraniczeniowe. 
7. Udzielono informacji Agencji Nieruchomości Rolnych w Koszalinie i Szczecinku  w sprawie 
przeznaczenia nieruchomości w Łubowie. 
8. Udzielono wyjaśnień w zapisów mpzp dla obrębu Kiełpino. 
9. Dokonano weryfikacji modułu Planowanie Przestrzenne w aplikacji urząd. gis. parsęta.pl. Uwagi 
dotyczące przetworzenia dokumentów planistycznych zostały zgłoszone do Związku Miast i Gminy 
Dorzecza Parsęty w Karlinie. 
Informacja o prowadzonych  pracach w zakresie planowania przestrzennego: 

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 12/3, 12/16, 12/63, 
12/73, 12/92, 12/94, 22/61, 22/62 połoŜonych w miejscowości Dąbrowica. 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.) ogłoszono                            o 
wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Borne Sulinowo dla terenu działek nr 12/3, 12/16, 12/63, 12/73, 12/92, 12/94, 22/61, 22/62 
połoŜonych w miejscowości Dąbrowica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 
listopada 2013 r. do dnia 2 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie pokój 
nr 21 w godzinach pracy urzędu.. 
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Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
21 listopada 2013r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Bornem Sulinowie. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, kaŜdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte  
w projekcie planu miejscowego, moŜe wnieść uwagi. Uwagi naleŜy składać na piśmie do Burmistrza 
Bornego Sulinowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 
2013r.  

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

W dniu 24 kwietnia 2013r. odbyło się spotkanie z wykonawcą planu w sprawie projektu planu. 
Oczekujemy na pierwszy projekt zmiany studium. 

3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grzywnik 

W dniu 21 października 2013r. projekt planu został przesłany do 25 instytucji uzgadniających. Czas        
na uzgodnienie 30 dni. 
 
4. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juchowo, Jelonek, 
Silnowo i Piława. 

      Komisja urbanistyczna z uwagi na liczne błędy leŜące po stronie wykonawcy planu, nie zaopiniowała      
na pierwszym posiedzenie projektu mpzp dla obrębu Silnowo. Wykonawca planu zobowiązał się 
dostarczyć nowy projekt planu do końca października. 

5. 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 połoŜonych w obrębie 
Dąbrowica. 
Z uwagi na wymaganą zmianę studium uwarunkowań dla obrębu Dąbrowica prace planistyczne 
rozpoczną się w późniejszym terminie.  

6. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Borne Sulinowo             
dla obrębu Dąbrowica, Łubowo, Jeleń, Przyjezierze, Śmiadowo. 

  W dniu 15 października wybrano ofertę na opracowanie w/w zmiany studium . Oferowana                    
cena to 55 350,00 zł. brutto. Termin wykonania 18 miesięcy. 

Renta planistyczna 

Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo tzw. renta planistyczna. 

W związku z art. 36.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
przez okres pięciu lat od dnia w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące, 
burmistrz moŜe pobrać opłatę planistyczną. Opłatę ustala się w drodze decyzji. Zasady określenia 
wartości nieruchomości ustalają przepisy o gospodarce nieruchomościami. Opłata jest dochodem 
własnym Gminy.  

W dniu 24 października 2013r. zakończono postępowania w sprawie naliczenia opłaty planistycznej.    
Dla terenu dz. nr 1/4 połoŜonej w obrębie 05 Borne. Wysokość opłaty 4600,00zł  
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INWESTYCJE 

1. W ramach zarządzania drogami gminnymi: 
• Wydano 2 decyzje i naliczono opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych  

 w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej na terenie miasta i 
gminy Borne Sulinowo, 

• Wydano 2 decyzje na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg publicznych na 
terenie miasta i gminy Borne Sulinowo, 

• Wydano jedno uzgodnienie na lokalizacje zjazdów z gminnych nieruchomości drogowych na 
nieruchomości budowlane, 

• Podpisano 2 umowy i naliczono opłaty w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń 
infrastruktury technicznej w nieruchomościach drogowych na terenie gminy Borne Sulinowo, 

• Wydano 9 umów na lokalizację infrastruktury technicznej i udostępnienie nieruchomości drogowych 
na cele budowlane w na terenie gminy Borne Sulinowo, 

• Przygotowano 3 zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę do Starostwa 
Szczecineckiego: 

- Przebudowa drogi polegająca na zagęszczeniu nawierzchni jezdni kruszywem drogowym; dz. nr 
106 obręb Komorze, 

- Przebudowa drogi polegająca na utwardzeniu pobocza kostką betonową typu Polbruk      w 
granicach pasa drogowego dz. nr 34 obręb 07 Borne, 

- Przebudowa drogi polegająca na zagęszczeniu nawierzchni jezdni kruszywem drogowym w 
pasie drogi gminnej dz. nr 7/9 obręb 06 Borne, 

2. Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne (ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych - art. 4 pkt.8) oraz zawarto Umowy na realizację zadań: 

- wystosowano zaproszenia do złoŜenia ofert, 
- zawarto umowy lub zlecenia na realizację,  
- przeprowadzono procedurę uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych 

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

Na zadanie tj.: 

• Wykonanie opaski wokół budynku robót budowlanych związanych z remontem chodnika przy 
budynku socjalnym połoŜonym przy ul. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie. Zadanie zakończono i 
rozliczono. 

• SprzedaŜy tarcicy sosnowej przeznaczonej do budowy wiaty w m. Łączno, 
• Wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym nr 5 połoŜonym przy Al. Niepodległości 4B w 

miejscowości Borne Sulinowo, 
3. Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową. 
• Zakończono prace budowlano – remontowe w klatce B budynku przy ul. Słowackiego 9 w m. 

Bornem Sulinowie. Trwają roboty budowlane zewnętrzne.  
• Rozpoczęto remont lokalu komunalnego w m. Krągi polegający na wykonaniu łazienek wraz z 

instalacjami wodno-kanalizacyjną  i elektryczną oraz centralnego ogrzewania. 
• Trwają prace związane z poprawą bezpieczeństwa przy drogach, aktualnie usuwane są zakrzaczenia 

przy drogach w m. Kiełpinie. 
• Zakończono budowę oświetlenia w miejscowości Dąbrowica. Aktualnie czekamy na podpisanie 

umowy na sprzedaŜ energii elektrycznej. 
• Trwa remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie. 
• Wymieniono dwie lampy oświetlenia drogowego przy ul. Wrzosowej w Bornem Sulinowie. 
4. Zakończono i rozliczono realizację zadania pn.: „Remont połączony z modernizacją świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Łubowo”  przy współudziale dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego   
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007 -2013 (działanie „Odnowa i rozwój 
wsi”). Zadanie obejmowało gruntowny remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Łubowie oraz  
wyposaŜenie pomieszczeń.  
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5. Rozstrzygnięto przetarg, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i przekazano plac budowy dla 
zadania pn.: „Budowa bieŜni rekreacyjnej o nawierzchni syntetycznej dla potrzeb Zespołu Szkół 
i Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie” Trwają roboty budowlane. 

6. Na ukończeniu są prace na zadaniu pn.: „Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej 
Biblioteki Publicznej”. Zadanie obejmuje całkowitą wymianę instalacji elektrycznej I piętra 
budynku oraz remont podłóg. 

7. Rozstrzygnięto przetarg, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i przekazano plac budowy         
dla zadania pn.: „Przebudowę istniejącego obiektu infrastruktury sportowej na boisko 
wielofunkcyjne w Bornem Sulinowie”. Trwają roboty budowlane. 

8. Rozstrzygnięto przetarg, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i przekazano plac budowy        
dla zadania pn.: „Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie 
Gminy Borne Sulinowo”. Wybudowano 6 szt. latarni hybrydowych przy drodze w m. Uniemino 
kolonia, przy drodze w m. Osiczyn, przy cmentarzach w Krągach, Piławie, Juchowie i Bornem 
Sulinowie. Zadanie zakończono i rozliczono. 

 

REFERAT ORGANIZACYJNY 

1.  W wrześniu br. pracownik udzielający porad prawnych dla mieszkańców  miasta i gminy Borne     
     Sulinowo udzielił następującej pomocy prawnej: przyjął ogółem 13 osób i udzielił 15 porad. 
2. Rozpatrzono wnioski pracodawców na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych  
    pracowników i wydano 7 decyzji. Jeden wniosek został przekazany gminie właściwej                              
    na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika. 
4.  Przygotowano wniosek do Kuratorium Oświaty na dofinansowanie pracodawcom kosztów  kształcenia       
     młodocianych pracowników . Okres dofinansowania obejmuje miesiąc  wrzesień, a kwota   
     dofinansowania wynosi 33 311,50 złotych.  
5. Ogłoszono konkurs na wolne stanowisko urzędnicze (referent ds. dzierŜaw i zarządzanie  
     mieniem gminnym) w Referacie Gospodarki Nieruchomościami. Konkurs zostanie  
     rozstrzygnięty w listopadzie br. 
5.  Udzielono odpowiedzi i wyjaśnień na 3 petycje, które wpłynęły od mieszkańców  gminy. 
6. Udzielono wyjaśnień i  informacji do organizacji i instytucji w 5 sprawach, które dotyczyły    
     mieszkańców gminy. 
7.   W dniu 23 października br. przygotowano i przesłano do Ministerstwa Zdrowia roczne sprawozdanie                
      z wykonania zadań objętych Narodowym  Programem Ochrony Zdrowia  Psychicznego na terenie    
     Gminy Borne Sulinowo.  
8.  Sporządzono i przesłano do GUS i  wysłano elektronicznie sprawozdanie  Z-03 o zatrudnieniu               
      i wynagrodzeniach za okres od początku roku do 30.09.br. oraz sprawozdanie Z-05 – badanie popytu     
     na pracę III kwartale br. 
9.   Podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 3 umowy na organizację robót  publicznych ,      
     w ramach których  zatrudniono 12 osób. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy skierował w miesiącu   
      wrześniu do wykonywania  prac społecznie uŜytecznych  30 osób z Tereniu Gminy Borne Sulinowo.  
      Osoby  te zostały skierowane do wykonywania  prac porządkowych na terenie Sołectw, do  Miejsko –   
      Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz do Centrum Kultury i Rekreacji     
      w Bornem Sulinowie. 
10. Przyjęto opłatę skarbową na kwotę 3 310,00zł. 
11. Zarejestrowano 5837 pism, które wpłynęły do Urzędu. 
12.  Wysłano 450 przesyłek poleconych, 580 listy zwykłe oraz 6964 przesyłek zpo  i 73 sztuk plakatów       
       i obwieszczeń. 
13.   Na tablicach Urzędu i w miejscach wyznaczonych wywieszono plakaty okolicznościowe  oraz       
        ogłoszenia i zawiadomienia. 
14.   Przygotowano i przeprowadzono przetarg na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu w roku        
        2014. W wyniku przetargu wyłoniono Firmę Piotr Krupka „OPTIM” z Miastka. Umowa na dostawę      
         materiałów biurowych zostanie podpisana w listopadzie. 
15.  Utworzono nowe stanowisko komputerowe w Referacie Inwestycji, 
16.   Rozbudowano system do tworzenia aktów prawa miejscowego Legislator PREMIUM o moduł Baza  
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       aktów własnych. 
17.  Wysłano nowe wnioski o publikacje zbioru danych osobowych do GIODO, 
18.  Przygotowano wnioski do Starostwa Powiatowego dostępy do systemu WebEwid. 
 

 

 

 

 



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  26 września 2013r. 

 

SPOTKANIA  

 

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła w następujących 

spotkaniach: 

� 04 października 2013 r.- konwent  Przewodniczących i przedstawicieli Jednostek Samorządów   

 Terytorialnych, 

� 07 października 2013 r. –z Prezesem PKS Szczecinek – sprawy bieŜące, 

� 07 października 2013r. –ze Starostą Powiatu Szczecineckiego  i ewentualnym inwestorem –  

Kłomino, 

� 08 października 2013r. – konwent sołtysów – gospodarka odpadami, 

� 10 października 2013r. - podpisano aneks do umowy „Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez 

budowę kortu tenisowego”- Szczecin, 

� 11 października 2013r. – uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej spotkanie                             

z nauczycielami, 

� 11 października 2013r. – z Nadleśniczym Nadleśnictwa Bornego Sulinowa – w sprawie      

utworzenie na terenie zespołu niemieckich obozów jenieckich Gross Born k. Kłomina      

historyczno-edukacyjnej ścieŜki „Trakt jeniecki” 

� 14 października 2013r. –  zebranie załoŜycielskie Borneńskiego Uniwersytetu  Trzeciego Wieku, 

� 18 października 2013r.- Rada Nadzorcza PUK, 

� 20 października 2013r. – spotkanie z młodzieŜą OHP Szczecinek ,,Grzybobranie na wrzosowej 

polanie”, 

� 23 października 2013r. – Program Samorządowy - TV Gawex, 

� 24 października 2013r. z Prezesem Linii Mikrobusowej M – zorganizowanie dodatkowych 

dojazdów Dąbie i Kiełpino,   

� 28 października  2013r. – z Dyrektorem ZOZ-u – sprawy bieŜące, 

 

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

oraz Zastępca Burmistrza  przyjmowali  28  interesantów. 
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PROMOCJA I WSPÓŁPRACA 
 

1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów  
 
a) realizacja projektów 
 
PROW 2007-13, działanie LEADER, Małe projekty „Promocja walorów przyrodniczych, 
historycznych i kulturowych Gminy Borne Sulinowo poprzez wydanie materiałów promocyjnych” 
ZłoŜono wniosek o płatność. W wyniku wezwania Urzędu Marszałkowskiego WZ dokonano niezbędnych 
uzupełnień do wniosku.  
 
PO Ryby (oś IV – realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów ZaleŜnych od Rybactwa 
„Partnerstwa Drawy”), działanie „Wzmocnienie konkur encyjności i utrzymanie atrakcyjności 
obszarów zaleŜnych od rybactwa”, projekt „Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez budowę 
kortu tenisowego” 
Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie. Trwają prace budowlane przy budowie bieŜni.  
 
PROW 2007-13  Odnowa Wsi „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Łubowie” 
Samorząd WZ wyraził zgodę na zwiększenie zakresu rzeczowego projektu. W związku z tym, podpisano 
stosowny aneks do umowy o przyznanie pomocy. Przygotowano i złoŜono wniosek o płatność. Dzięki 
uznaniu kosztów robót dodatkowych za kwalifikowany, kwota dofinansowania zwiększy się o 106 tys. zł. 
  
PROW 2007-13  Odnowa Wsi „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez 
stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych” 
W odpowiedzi na pismo Urzędu Marszałkowskiego WZ, przygotowano i przesłano kolejne wyjaśnienia 
do wniosku o płatność. 
 
PROW 2007-13 , działanie LEADER – Odnowa i Rozwój Wsi - „Rewitalizacja Bornego Sulinowa 
poprzez przebudowę i modernizację boiska wielofunkcyjnego” 
Wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym. W związku z koniecznością pilnej 
realizacji inwestycji, procedura oceny formalnej przebiegła w trybie przyspieszonym i dn. 10 
października br. podpisano umowę o przyznanie pomocy. Trwa realizacja inwestycji. 
 
PROW 2007-13  Małe projekty „Organizacja imprezy z okazji XX-lecia Bornego Sulinowa ” 
W wyniku kolejnego wezwania  do złoŜenia wyjaśnień i poprawek do wniosku, we współpracy                 
z Centrum Kultury i Rekreacji przygotowano i przesłano odpowiedź do Urzędu Marszałkowskiego WZ. 
 
PROW 2007-13  Małe projekty  
„Rozwój turystyki na obszarze LGD Partnerstwo Drawy poprzez utworzenie i oznakowanie 
śółtego Szlaku Nordic Walking” 
Opracowano i dn. 23 września br. złoŜono w Urzędzie Marszałkowskim WZ wniosek o płatność na kwotę 
10.472,00 zł. 
 
PROW 2007-13  Małe projekty „Promocja lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 
poprzez wykonanie filmu promocyjnego miasta i gminy Borne Sulinowo” 
Na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego WZ opracowano i dn. 24 września przesłano pierwsze poprawki 
do wniosku o dofinansowanie. Poprawki zostały zaakceptowane, wkrótce zostanie podpisana umowa na 
realizację zdania. Wartość projektu wynosi 14.637,00 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania   
9.520,00 zł. 
 
PROW 2007-13  Małe projekty „Stworzenie warunków do uprawiania turystyki rowerowej             
w gminie Borne Sulinowo poprzez utworzenie szlaku rowerowego "Śladami dawnych osad" 
Na realizację inwestycji LGD „Partnerstwo Drawy” przyznało Gminie Borne Sulinowo dotację                
w wysokości 16.304,00 zł (wartość całego zadania wynosi 25.067,40). 
Na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego WZ uzupełniono dokumentację wnioskową i skompletowano 15 
z 16 załączników do złoŜonego dn. 06.05.2013r. wniosku o przyznanie pomocy. Nie zdołano jednak 
załączyć umowy uŜyczenia terenu Nadleśnictwa Czarnobór, na którym (na podstawie pisemnej zgody 
Nadleśniczego inŜ. R. Lecko z dn. 29.04.2013r.) zaplanowana została inwestycja. Umowę uŜyczenia 
terenu opracowała kancelaria prawna Nadleśnictwa Czarnobór, na wniosek pracownika Nadleśnictwa 
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Czarnobór wskazanego przez Nadleśniczego do kontaktów ws. przedmiotowego projektu. Umowa nie 
pociągała za sobą skutków finansowych dla Ŝadnej ze stron. Kilka dni przed upływem terminu przesłania 
do Urzędu Marszałkowskiego WZ poprawek do wniosku, Nadleśniczy inŜ. R. Lecko odmówił podpisania 
z Gminą Borne Sulinowo przygotowanej przez własną kancelarię prawną umowy uŜyczenia terenu.          
Z powodu braku 1 z 16 niezbędnych załączników, Gmina Borne Sulinowo zmuszona została                  
do wycofania dokumentacji aplikacyjnej z Urzędu Marszałkowskiego WZ. Inwestycja nie będzie 
realizowana, przyznana dotacja w kwocie 16.304,00 zł została juŜ cofnięta. 
 
Konkurs edukacyjny „O mobilne miasteczko” 
Gmina Borne Sulinowo znalazła się w gronie 10 laureatów konkursu zorganizowanego przez 
Zachodniopomorską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczecinie. Nagrodą         
w konkursie jest otrzymanie na własność mobilnego miasteczka ruchu drogowego przeznaczonego         
do prowadzenia zajęć edukacji rowerowej i wychowania komunikacyjnego w placówkach oświatowych 
na terenie gminy. Przekazanie nagrody nastąpi w listopadzie br. 
 
YOUNGSTER PLUS  
Dn. 24 września br., na podstawie danych otrzymanych ze szkół biorących udział w programie, 
opracowano i przesłano do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie deklarację 
uczestnictwa uczniów. Na podstawie przedmiotowej deklaracji, dn. 14 października br. Podpisano             
z EFRWP Aneks nr 1 do Umowy o współpracy z dn. 8 maja 2013r. przyznający na realizację programu 
YOUNGSTER PLUS dotację w wysokości 8.280,00 zł. 
 
b) złoŜone wnioski o dofinansowanie  
 
Utworzenie na terenie zespołu niemieckich obozów jenieckich Gross Born k. Kłomina historyczno-
edukacyjnej ścieŜki „Trakt jeniecki” 
Dn. 29 października br. przesłano do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie wniosek   
o dofinansowanie kwotą 38.000,00 zł realizacji operacji. Projekt zakłada utworzenie 3.000-metrowej 
trasy, na której ustawionych zostanie 14 tablic edukacyjnych. Tablice wskazywać będą i opisywać 
najwaŜniejsze miejsca na terenie zespołu obozów oraz adekwatne aspekty Ŝycia obozowego. 
Uzupełnieniem ścieŜki stanie się publikacja o roboczym tytule „Trakt jeniecki” - historyczno-edukacyjna 
ścieŜka na terenie zespołu niemieckich obozów jenieckich Gross Born” wydana w nakładzie 5.000 egz., 
w tym: 3.000 wersja PL, 500 szt. wersja DE, 500 szt. wersja EN, 500 szt. wersja FR, 500 szt. wersja RU. 
Wartość zadania oszacowano na 145.205,61 zł, z czego: 38.000,00 zł stanowić ma dotacja z Rady 
OPWiM, 5.917,52 zł wkład własny gminy, a 101.288,09 zł wkład Nadleśnictwa Borne Sulinowo. 
 
2. Promocja 
 
Współpraca z mediami 
Przygotowano i autoryzowano informacje do październikowej wkładki Głosu Koszalińskiego „Regiony”. 
Strona internetowa  
Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek podległych oraz 
innych instytucji i stowarzyszeń, aktualizowano urzędową stronę internetową www.bornesulinowo.pl. 
Materiały promocyjne 
Przeprowadzono zapytanie ofertowe na projekt i druk kalendarzy na 2014 rok. Planowany nakład          
200 - 300 egz. Najkorzystniejszą ofertę złoŜyła drukarnia Tempoprint ze Szczecinka. Firma przygotowała 
wstępne projekty graficzne kalendarzy.    
 
Na podstawie umowy zawartej z wydawnictwem Mega Media Tech na uczestnictwo gminy Borne 
Sulinowo w wydaniu albumu fotograficznego: „Nasza Polska – Zachodniopomorskie”, przygotowano       
i przesłano do wydawnictwa materiały graficzne promujące atrakcje turystyczne gminy. Planowany 
termin wydania publikacji to grudzień 2013r.   
 
3. Zagospodarowanie turystyczne gminy 
 
Dn. 18 września dokonano kontroli oznakowania szlaków Nordic Walking w Bornem Sulinowie. 
Zinwentaryzowano brakujące oraz zniszczone oznakowanie. Zlecono firmie Pracownia Plastyczna 
„Studio22” z Połczyna Zdroju wykonanie brakujących kierunków. MontaŜu brakującego oznakowania 
dokona ekipa remontowa Urzędu Miejskiego.   
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4. Organizacje pozarządowe 
 
Do organizacji pozarządowych z terenu gminy Borne Sulinowo wystosowano pisma z informacją            
o moŜliwości składania do 4 października br. wniosków o zabezpieczenie w budŜecie gminy Borne 
Sulinowo środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2014 roku. Na podstawie złoŜonych 
przez organizacje kosztorysów, sporządzono projekt budŜetu dla klubów sportowych i stowarzyszeń na 
2014r.  
 
Opracowano projekt rocznego Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami 
pozarządowymi na 2014r.   
Na podstawie Zarządzenia nr 121/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dn. 22 października 2013r. 
uruchomiono proces konsultacji społecznych w przedmiocie projektu rocznego „Programu współpracy 
Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi”. Projekt, wraz z informacją o moŜliwości 
składania przez organizacje opinii i uwag dotyczących treści, zamieszczono na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego oraz w BIP. 
 
Dokonano weryfikacji sprawozdań z realizacji zadań publicznych powierzonych przez Gminę Borne 
Sulinowo w 2013r. Stowarzyszeniu dla Dzieci i MłodzieŜy ze środowisk lokalnych „Pomost” oraz 
Borneńskiemu  Centrum Inicjatyw Społecznych „Universum”. Nie stwierdzono nieprawidłowości            
w realizacji i rozliczeniu zadań. 
 
5. Sport 
 
Uaktualniono i zamieszczono na internetowej stronie Urzędu Miejskiego terminarz zajęć sportowych 
odbywających się w 2013r. w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. 
 
Na bieŜąco rozliczano składane przez szkoły z terenu Gminy Borne Sulinowo dokumenty finansowe        
z zakresu sportu szkolnego. 
 
Dn. 22 października podpisano umowę-zlecenie na prowadzenie na korcie tenisowym (i w hali sportowej 
CKiR) zajęć nauki gry w tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieŜy w wieku 6-12 lat w wymiarze 2 h 
tygodniowo. Dn. 23 października złoŜono zamówienie na sprzęt sportowy do nauki gry w tenisa 
ziemnego na kwotę 1.842,00 zł.  
 
 
6. Imprezy  
 
Mi ędzynarodowe Zawody Modeli Pływających 
Udzielono organizatorowi tj. Klubowi Modelarskiemu ze Szczecinka pomocy finansowej w kwocie 
1.000,00 zł i pomocy technicznej (transport i cumowanie pomostu, zabezpieczenie sanitarne, promocja 
imprezy) przy organizacji XX edycji imprezy. 
 
XI Mi ędzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych „G ąsienice i Podkowy” 2014 
We współpracy z CKiR w Bornem Sulinowie, opracowano pismo i wniosek do Marszałka WZ z prośbą   
o dofinansowanie kwotą 33.520,60 zł przyszłorocznej edycji zlotu. 
 
Otwarcie miejskiego targowiska „Mój Rynek” 
W dniu 24 września zorganizowano uroczyste otwarcie targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Bornem 
Sulinowie W uroczystościach uczestniczył Wicemarszałek WZ, Andrzej Jakubowski. Na uroczystość 
zaproszono równieŜ przedstawicieli mediów regionalnych: TV Gawex, Radio Koszalin i Głos 
Koszaliński. Wykonano dokumentację fotograficzną i zamieszczono fotorelację z przebiegu uroczystości 
na stronie www.bornesulinowo.pl.  
 
Otwarcie nowego odcinka drogi asfaltowej w Przyjezierzu 
W dniu 24 września zorganizowano uroczyste otwarcie nowego odcinka drogi asfaltowej w miejscowości 
Przyjezierze. W uroczystościach uczestniczył Wicemarszałek WZ, Andrzej Jakubowski. Na uroczystość 
zaproszono przedstawicieli mediów regionalnych: TV Gawex, Radio Koszalin i Głos Koszaliński. 
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Wykonano dokumentację fotograficzną i zamieszczono fotorelację z przebiegu uroczystości na stronie 
www.bornesulinowo.pl.  
 
Dzień KEN 
Zakupiono upominki, przygotowano zestawy gadŜetów promocyjnych, zaproszenia, dyplomy i listy 
gratulacyjne dla nauczycieli. Uroczystość odbyła się 11 października w Budynku Kulturalno-
Oświatowym w Bornem Sulinowie. 
 
7. Oświata 
 
Stypendia szkolne 
Do wnioskodawców, którzy złoŜyli  niekompletne wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 
szkolny 2013/14 wystosowano wezwania o uzupełnienie dokumentacji. Do wszystkich osób ubiegających 
się o pomoc materialną wysłano zawiadomienia o moŜliwości czynnego udziału w postępowaniu 
administracyjnym i przedłuŜeniu terminu załatwienia sprawy. 
Przeliczono dochód przypadający na jednego członka rodziny w 177 wnioskach uczniów o przyznanie 
stypendium szkolnego.  
Sporządzono listę osób, którym zostanie wydana decyzja przyznająca stypendium szkolne na rok szkolny 
2013/14 oraz listę osób, które otrzymają decyzje odmowne.  
 
Wyprawka szkolna  
Na dodatkowy wniosek dyrektora szkoły z terenu gminy Borne Sulinowo, przyznano dofinansowanie     
do podręczników szkolnych dla jednego ucznia.   
Przyjęto do rozliczenia przekazane przez dyrektorów szkół z gminy Borne Sulinowo listy potwierdzające 
wypłaty wyprawek szkolnych dla uczniów na rok szkolny 2013/14.  
  
 
FINANSE I BUDśET 
 

1. Na podstawie Zarządzenia Nr 114/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 26 września 2013 roku 
ustalono wytyczne do projektu budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok. 

2. Na podstawie Zarządzenia Nr 116/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 września 2013 r. 
dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieŜących o łączną kwotę 65.132,00 zł na podstawie 
pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.187.6.2013.KD    
z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o łączną kwotę 17.297,00 
zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 
opłacanie składek na ubezpiczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby 
otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych - 
384,00 zł i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów - 16.913,00 zł, pisma Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.169.7.2013.AM z dnia 23 września 2013 r. w sprawie 
zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 42.435,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań 
własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 r. oraz 
pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.230.2.2013.KD    
z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 5.400,00 zł             
z przeznaczeniem na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) między rozdziałami i paragrafami     
na kwotę 22.067,05 zł, w tym 80,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr 
ZS/3010-12/13 z dnia 19 września 2013 r., 10.353,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół                 
w Łubowie Nr ZSŁ 3010/17/13 z dnia 20 września 2013 r., 600,00 zł na podstawie pisma Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.20/2013.AM z dnia         
30 września 2013 roku i 2.350,00 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.19.2013.AM z dnia 30 września 2013 roku.  
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3. W dniu 10 października 2013 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego              
w Szczecinie Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych                
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca III kwartału 2013 roku.  

4. W dniu 11 października 2013 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego              
w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Delegatury w Koszalinie Rb-50                
– kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 
za III kwartał 2013 roku.  

5. Na podstawie Zarządzenia Nr 119/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 11 października 2013 
roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieŜących o łączną kwotę 201.228,25 zł                
na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie                              
Nr FB-1.3111.89.27.2013.KD z dnia 8 października 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji 
celowej o łączną kwotę 20.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa        
w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 
z późn. zm.), pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie                              
Nr FB-1.3111.88.12.2013.KD z dnia 11 października 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji 
celowej o kwotę 13.432,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu 
wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 
Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. i wniosku o przekazanie dotacji celowej dla Gminy               
w wysokości 167.796,25 zł na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego         
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto dokonano przeniesienia 
wydatków (+, -) między rozdziałami i paragrafami na kwotę 32.314,58 zł, w tym 2.564,00 zł              
na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/25/2013 z dnia 8 października 2013 
roku i 10.458,58 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie Nr GK.3011.22/2013.AM z dnia 11 października 2013 roku. 

6. W dniu 21 października 2013 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego              
w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Delegatury w Koszalinie Rb-ZN – 
kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz naleŜności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania 
przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec 3 kwartału 2013 roku.  

7. W dniu 22 października 2013 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 
Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania za okres od początku roku do 30 września 2013 roku,          
w tym: 

- Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyŜce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, 

- Rb-27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŜetowych jednostki samorządu 
terytorialnego,  

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

- Rb-28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŜetowych jednostki samorządu 
terytorialnego, 

- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz poręczeń            
i gwarancji. 

8. W dniu 25 października 2013 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Rb-N - 
kwartalne sprawozdanie o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych i Rb-Z – 
kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŜnych oraz poręczeń i gwarancji zbiorcze 
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instytucji kultury, ZOZ-ów i innych osób prawnych, dla których organy wykonawcze jst są organami 
nadzorującymi lub załoŜycielskimi wg stanu na koniec 3 kwartału roku 2013.    

REAGOWANIE KRYZYSOWE 

W zakresie: 

a) Spraw obronnych: 
- nie realizowano 

b) obrony cywilnej: 
- zakończono uzgadnianie Planu obrony cywilnej Gminy. 

c) zarządzania kryzysowego: 
- posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 24 października br; 
(zasadnicze problemy to omówienie wyników działalności w okresie letnim oraz zagroŜeń na 
terenie gminy w okresie jesienno-zimowym, w tym okresu świątecznego i ferii zimowych; 
problemy rozpatrywane pod katem bezpieczeństwa i zapobiegania sytuacjom zagraŜającym 
bezpieczeństwu mieszkańców gminy). 

d) zabezpieczenia ppoŜ. 
1) Na terenie gminy mogą wystąpić zagroŜenia poŜarowe, charakterystyczne dla okresu 
jesiennego (sporadycznie wyładowania atmosferyczne, poŜary budynków/kominów spowodowane 
rozpoczynającym się sezonem grzewczym, poŜary pustostanów, itp.). 
2) wzrasta ryzyko zagroŜenia zaczadzeniami (informacja na stronie internetowej). 
 

e) Inne sprawy 
1) W dniu 24 października br. kontrola prowadzona przez Komisję 

rewizyjną w zakresie wykonania zaleceń wynikających z kontroli 3 marca 2011 roku oraz 
kosztów utrzymania OSP i stan przygotowania OSP do bieŜącej działalności w przedziale na 
poszczególne jednostki. 

2) Aktualnie OSP łubowo utrzymuje gotowość do działania w 
ramach systemu KSRG (jest potrzeba zakupienia środka pianotwórczego- zuŜyty w Dąbiu-w 
trakcie realizacji).  
OSP Juchowo nie ma kierowców z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów 
uprzywilejowanych (zagubiono), samochód nie jest poddany przeglądowi rejestracyjnemu – 
brak dokumentów (formalnie z uwagi na brak rejestracji w sadzie rejestrowym nie moŜna 
wymienić dowodu rejestracyjnego). Wymagane dokonanie zgłoszenia do sądu (projekty 
dokumentów przekazałem dla naczelnika OSP). 
OSP Borne Sulinowo – podobnie nie posiada kierowców upowaŜnionych do prowadzenia 
pojazdów uprzywilejowanych (resztę opisali w skardze). 
 
OŚWIATA 

`1. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w piątek, 11 października 2013 r. w Budynku Kulturalno 
Oświatowym Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie odbyła  się uroczysta akademia w której udział wzięli 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Rady Miasta, Rad Pedagogicznych , Samorządów Uczniowskich, 
Związków Zawodowych oraz zaproszeni  goście dyrektorzy szkół nauczyciele  emeryci.                  
Burmistrz Miasta przyznała „ Nagrodą Burmistrza” sześciu nauczycielom wyróŜniając ich za działalność 
pozaszkolną na rzecz młodzieŜy, skuteczne inspirowanie środowiska szkolnego do róŜnorodnego 
działania na rzecz środowiska lokalnego, za udział w Ŝyciu kulturalnym miasta,  organizację imprez 
miejskich i środowiskowych. Nagrodę otrzymało równieŜ dwóch dyrektorów szkół za osiąganie 
wysokich wyników nauczania i wychowania, podejmowanie skutecznych działań na rzecz promocji 
szkoły w środowisku zewnętrznym i integracji ze środowiskiem lokalnym. Był równieŜ uroczysty 
moment wręczenia przez Burmistrza Miasta czterem nauczycielom aktów nadania stopnia  awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego. Nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2012/2013 uzyskali 
wyŜszy stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego otrzymali listy 
gratulacyjne i drobne upominki.                                     
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2. Dokonano analizy i zatwierdzenia  aneksów nr 1 złoŜonych przez dyrektorów szkół do Arkuszy 
Organizacyjnych szkół na rok szkolny 2013/2014                                                    

3. Przygotowano odpowiedź  na Wniosek o Udzielenie Informacji Publicznej wnoszącej o 
udostępnienie informacji dotyczącej autobusów szkolnych, których uŜytkownikiem jest Gmina Borne 
Sulinowo.                                                                                  

4. Opracowano i przedłoŜono 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 naleŜy do zadań własnych jednostki samorządu 
terytorialnego. 

GOSPODARKA NIERUCHOMO ŚCIAMI 

1. Ogłoszono 6 przetargów na zbycie nieruchomości na łączną kwotę 260.000,- zł. Mimo złoŜonych 
wniosków Ŝadna nieruchomość nie znalazła nabywcy, 

2. Podpisano 4 akty notarialne na zbycie nieruchomości, w tym: 1 akt dot.  sprzedaŜy nieruchomości  
na rzecz najemcy i 3 akty notarialne dot. sprzedaŜy na polepszenie warunków zagospodarowania 
nieruchomości, na łączną kwotę  69.420,00 zł. 

3. Podpisano 1 akt notarialny dotyczący przejęcia  nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych 
S.A. Oddziała Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu. Wartość nieruchomości 
określona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 80.305,00 zł. 

4. Trwa procedura przygotowania kolejnych przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Borne Sulinowo na ogólną kwotę 381.000,00 zł. 

5. Zawarto 2 umowy najmu na czas określony tj. na okres jednego roku (dot. lokali socjalnych w 
Bornem Sulinowie) 

6. Sporządzono 2 protokoły z przekazania/przejęcia mieszkalnych lokali socjalnych, 
7. Podpisano umowę na dostarczanie miału z domieszką groszku wraz z transportem na sezon 

grzewczy do budynku połoŜonego w miejscowości Silnowo 19, 
8. Wystosowano wezwania do byłych najemców w sprawie uprzątnięcia nieruchomości połoŜonej w 

miejscowości Łubowo ul. Zakątna 2,  
 
SPRAWY OBYWATELSKIE 
 
1. Działalność  Komisji ds. PRPA. 

W okresie międzysesyjnym wszczęto 4 postępowania  o  zobowiązanie do leczenia 
odwykowego na wnioski złoŜone przez rodzinę osoby uzaleŜnionej oraz  Miejsko – Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. W związku z powyŜszym skierowano pisma do Komisariatu 
Policji oraz sporządzono umowy na przeprowadzenie wywiadów środowiskowych. Ponadto skierowano 
do biegłych – psychologa i psychiatry 2 teczki akt spraw celu przebadania i wydania opinii w 
przedmiocie uzaleŜnienia osób od alkoholu, przygotowano 4 umowy zleceń dla pracownika socjalnego na 
sporządzenie wywiadu środowiskowego,  przygotowano  umowę – zlecenie dla specjalisty psychoterapii  
na przeprowadzenie zajęć dla osób dotkniętych przemocą na miesiące  XI-XII, ustalono  przyjęcia na 
oddział detoksykacyjny dla 5 osób, terapię odwykową w systemie stacjonarnym ukończyła 1 osoba, 
ustalono i dofinansowano badania okresowe oraz terapię podtrzymującą po odbytej terapii podstawowej 
dla 4 osób.  

W związku z prowadzonymi postępowaniami „ Niebieska Karta” uczestniczono  
w  2 posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

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

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 
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objęto w  46 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 uŜyteczna wyznaczono następujące 
jednostki:  

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie, ul. Kruczkowskiego 5, 
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie,                        

ul. Bolesława Chrobrego 25, 
3. Szkoła Podstawowa w Jeleniu, 
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Juchowie, 
5. Publiczne Gimnazjum w Silnowie, 
6. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 24, 
7. Zespół Szkół w Łubowie, ul. Zakątna 10, 
8. Sołectwo Silnowo, 
9. Sołectwo Jeleń, 
10. Sołectwo Ciemino, 
11. Sołectwo Dąbie, 
12. Sołectwo Juchowo, 
13. Sołectwo Kiełpino, 
14. Sołectwo Komorze, 
15. Sołectwo Krągi, 
16. Sołectwo Kucharowo, 
17. Sołectwo Liszkowo, 
18. Sołectwo Łączno, 
19. Sołectwo Łubowo, 
20. Sołectwo Nobliny, 
21. Sołectwo Piława, 
22. Sołectwo Radacz, 
23. Sołectwo Rakowo, 
24. Sołectwo Silnowo, 
25. Sołectwo Starowice, 
26. Sołectwo Śmiadowo, 
27. Sołectwo Uniemino, 
28. Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 21, 
29. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie,   ul. Orła Białego 5, 
30. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5, 
31. Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej Borne Sulinowo, ul.Kruczkowskiego 5,  
32. Biblioteka Miejska w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 1, 
33. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bornem Sulinowie,                   

ul. Kolejowa 16, 
34. Nadleśnictwo w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 32, 
35. Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6.  

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

Liczba sporządzonych aktów urodzeń: 

 

1. 

a)  ogółem  3 

 b) w tryb. art. 35  - 

 c) w tryb. art. 70  - 

 d) w tryb. art. 73  3 

2. Liczba sporządzonych aktów małŜeństw  
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 a) ogółem 8 

 b) w tryb. art. 35  - 

 c) w tryb. art. 70  - 

 d) w tryb. art. 73  2 

3. Liczba sporządzonych aktów zgonu 

 a) ogółem 6 

 b) w tryb. art. 35  - 

 c) w tryb. art. 70  - 

 d) w tryb. art. 73  - 

4. Liczba wydanych decyzji administracyjnych   

 na podstawie art. 28 4 

 na podstawie art. 34 - 

 na podstawie art. 35 - 

 na podstawie art. 36 4 

 na podstawie art. 70 - 

 na podstawie art. 73 - 

 o zmianie imienia i nazwiska 1 

 innych ( ze wskazaniem przedmiotu sprawy )  - 

5. Liczba wydanych odpisów i zaświadczeń   

 Liczba odpisów skróconych ( z wyłączeniem odpisów 
wydanych na drukach wielojęzycznych)  

135 

 Liczba odpisów zupełnych  12 

6. Liczba wydanych odpisów skróconych na drukach 
wielojęzycznych  

4 

7. Liczba przyj ętych oświadczeń o wstąpieniu  
w związek małŜeński 

 

 w lokalu usc 12 

 poza lokalem usc - 

8. Liczba innych czynności kierownika usc  

 - liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających brak 
okoliczności wyłączających zawarcie małŜeństwa                   
( art. 4 kro )  

2 

 - liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających, Ŝe 
obywatel polski lub zamieszkały na terytorium RP 
cudzoziemiec mniemający obywatelstwa Ŝadnego państwa, 
zgodnie z prawem polskim, moŜe zawrzeć małŜeństwo za 

2 
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granicą ( art. 71 )  

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

- 

9. Liczba wyroków rozwodowych przesłanych przez Sądy 
Okręgowe  

4 

10.  Liczba sporządzonych przypisków do aktów stanu 
cywilnego  

45 

11. Liczba przypisków przesłanych z innych USC 21 

 
Do komputerowego  systemu  rejestracji aktów stanu cywilnego wprowadzono 96 aktów urodzeń z lat 
1946 – 1945.   
 
4.  Dowody osobiste: 

- złoŜono 73 wnioski o wydanie dowodów osobistych, 
- wydano 98 dowodów osobistych.  
 
 5. Działalność gospodarcza. 

W CEIDG dokonano następujące zmiany: 
- zarejestrowano 4 nowe działalności gospodarcze, 
- wprowadzono 16 zmian, 
- zawieszono 21 wpisów, 
- wykreślono  3 wpisów. 
 
6.  Ewidencja ludności: 

Liczba Ludności  wg stanu na dzień 24.10.2013r.  

MIASTO  BORNE SULINOWO: 
pobyt stały           -  4.490 pobyt czasowy     - 289 

GMINA  BORNE SULINOWO: 
pobyt stały           -   5.000    pobyt czasowy  - 139 

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

razem                   -    9.490                            -   428 

 

  ogółem  ludność     9.918 

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

W okresie od 14.09.2013  do  24.10.2013 r.  zarejestrowano: 

- urodzenia                                                     15 

- zgony                                                            10 

- małŜeństwa                                                  16   

- zameldowanie na pobyt stały                     15 

- zameldowanie na pobyt czasowy               25 

- przemeldowanie                                          18 
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- zameldowanie cudzoziemców                      - 

- wymeldowanie z pobytu stałego                 13 

- wymeldowanie z pobytu czasowego             8 

- wymeldowanie administracyjne                   3  

7. Ewidencja zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

Wydano 3 zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych / Sklep Radacz / 

Wygaszono 10 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO 

W zakresie Ochrony Środowiska 

1. Wszczęto postępowania administracyjne z urzędu w sprawie wydania decyzji nakazującej 
przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, w miejscowościach: Kiełpino, 
Strzeszyn, Nobliny. 

2. Wystosowano pismo do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o wydanie warunków 
technicznych na podłączenie do sieci Kanalizacyjnej sanitarnej dla nieruchomości w miejscowości 
Jeleń. 

3. Wpłynęły dwa odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą  
w Koszalinie od decyzji Burmistrza Bornego Sulinowa dotyczące przyłączenia nieruchomości          
w m. Krągi do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.  

4. Wydano decyzję odmawiającą odebrania: 9 koni, 1 szt. owcy oraz 1 szt. psa posiadaczowi. 
5. Wydano decyzję, Ŝe nakazującą uprzątnięcie odpadów z działki nr 71 oraz działki nr 125/21 obręb 

Jeleń, gmina Borne Sulinowo. 
6. W dniach 16-17 października 2013r. przeprowadzono prelekcje (klasy I-III) w szkole podstawowej 

im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie poświęcone zwalczaniu bezdomności 
zwierząt. 

7. Przekazano worek suchej (20kg) karmy dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami  
w Bornem Sulinowie na dokarmianie kotów w okresie zimowym. 

8. Wszczęto postępowanie administracyjne z urzędu, celem wydania decyzji zezwalającej                     
na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną. 

9. Zakończono postępowanie wyjaśniające dotyczące magazynowania w miejscu na ten cel                  
nie przeznaczonym, bez zabezpieczeń środowiska gruntowego, odpadów w postaci podkładów 
kolejowych, a takŜe braku utrzymania porządku na nieruchomości w miejscowość Krągi, gm. Borne 
Sulinowo. 

10. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Szczecinie przeprowadzono 
oględziny działek wskazanych jako miejsca występowania rośliny pod nazwą Barszcz Sosnowskiego. 
Stwierdzono, iŜ występuje on na terenie gminy w pojedynczych sztukach. 

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

12. Zakupiono kosiarkę spalinową dla szkoły w Juchowie. 
13. Wystosowano pisma do sołectw z informacją o rozwieszenie ulotek informacyjnych związanych          

z ogólnopolską akcją „Zerwijmy łańcuchy”. 
14. Wzięto udział w spotkaniu poświęconym procedurze sporządzania planów zadań ochronnych dla 

obszarów chronionych: Jezioro Śmiadowo oraz dla Diabelskie Pustaci, organizowanym w Bornem 
Sulinowie przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

15. Przekazano do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska tabelarycznie informację za rok 2012           
o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i strategicznych ocenach 
oddziaływania na środowisko. 
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W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa 

16. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku 5 informacji, w sprawie realizacji  roszczeń z tyt. 
pozostawionego mienia poza granicami państwa polskiego poprzez nabycie praw własności lub 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. 

17. Wydano 11 szt. zaświadczeń o wielkości posiadanego lub nieposiadania gospodarstwa rolnego 
oraz uŜytków rolnych. 

18. Wysłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku 10 szt. wniosków o wydanie zezwolenia              
na usunięcie drzew/krzewów  z działek będących własnością gminy. 

19. Przeprowadzono 6 lustracji w terenie dotyczących wycinki drzew/krzewów oraz sporządzono 
protokoły oględzin drzew/krzewów niezbędne do wydania decyzji. 

20. Podpisano umowę sprzedaŜy/przekazania drewna 4 szt. 
21. Wydano 20 decyzji w sprawie usunięcia drzew. 
22. Wezwano 10 osób do uzupełnienia braków formalnych występujących we wnioskach   
      o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

23. Przyjęto do rozpatrzenia 14 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. 
24. Wydano 70 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2013- sierpień. 
25. Wystosowano do Koła Łowieckiego Nr 89 „Boruta” Poznań pismo, dotyczące terminu lustracji               

w sprawie polubownego rozstrzygnięcia sporu, odnośnie szkody w uprawie łubinu usytuowanej        
w obrębie Jeziorna. 

26. Wystosowano do Koła Łowieckiego Nr 89 „Boruta” Poznań pismo, dotyczące braku skarg                
od miejscowych rolników na w/w  Koło Łowieckie. 

27. Przygotowano postanowienie nakładające na wnioskującego obowiązek przedłoŜenia Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, dokumentów 
wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227). 

28. Wystosowano pismo do Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem pismo z prośbą  
o udzielenie informacji o zapotrzebowaniu na opał obiektów będących w uŜytkowaniu CKiR. 
 

W zakresie zamówień publicznych 

29. Wysłano dokumentację przetargową na Budowa bieŜni rekreacyjnej o nawierzchni syntetycznej dla 
potrzeb Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie do instytucji sprawdzającej celem 
weryfikacji.  

30. Wysłano dokumentację przetargową na zadanie Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze 
źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo instytucji sprawdzającej celem weryfikacji. 

31. Wysłano dokumentację przetargową dotyczącą zadania Remont połączony z modernizacją budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej do instytucji sprawdzającej celem weryfikacji. Uzyskano pozytywną 
opinię 

32. Wysłano dokumentację przetargową dotyczącą zadania Przebudowa istniejącego obiektu 
infrastruktury sportowej na boisko wielofunkcyjne w Bornem Sulinowie do instytucji sprawdzającej 
celem weryfikacji. 

33. Przystąpiono do przygotowania dokumentacji przetargowej na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg w 
sezonie 2013/2014. 

34. Przystąpiono do przygotowania dokumentacji przetargowej na zadanie: Świadczenie usług 
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania oraz zwrotów przesyłek pocztowych. 
 

W zakresie gospodarki odpadami. 

35. BieŜąca aktualizacja zestawień dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bornem 
Sulinowie , zawierających informację o nieruchomościach dla których zostały złoŜone 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 opróŜnień; czy na nieruchomości odpady są gromadzone w sposób selektywny). 
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36. Przygotowano informacje i powiadomienia dla mieszkańców o organizowanej zbiórce odpadów 
wielkogabarytowych (sporządzenie plakatów, rozesłanie informacji do Wspólnot Mieszkaniowych 
itp.) 

37. Przygotowano i wysłano odpowiedzi na bieŜącą korespondencję dot. gospodarki odpadami 
komunalnymi. 

38. Przygotowywane są (sukcesywnie) i rozsyłane wezwania do złoŜenia deklaracji dla właścicieli 
nieruchomości, którzy nie dopełnili tego obowiązku. 

39. Opisywanie faktur dot. Gospodarki odpadami – na bieŜąco. 
40. Wprowadzono do systemu GOMIG - deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy Borne 
Sulinowo - 300szt.  

41. Przygotowano są  i rozsyłano Informacje o przyjęciu deklaracji oraz o przyjęciu zmiany deklaracji do 
właścicieli nieruchomości. 

42. Sporządzono informację o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej za m-c 
wrzesień  2013 r. i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego 

43. Przygotowano materiały aktualizujące informacje na stronie internetowej dot. gospodarki odpadami 
komunalnymi. 

44. Przygotowano projekty uchwał dot. Gospodarki odpadami komunalnymi: 
• w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 
• zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Borne Sulinowo. 
• zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

• zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA 

Przygotowano i wydano: 
1. Dziewiętnaście zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
2. Pięć wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
3. Pięć decyzji w sprawie podziałów nieruchomości. 
4. Trzy decyzje rozgraniczeniowe. 
5. Wszczęto cztery postępowania rozgraniczeniowe. 
7. Udzielono informacji Agencji Nieruchomości Rolnych w Koszalinie i Szczecinku  w sprawie 
przeznaczenia nieruchomości w Łubowie. 
8. Udzielono wyjaśnień w zapisów mpzp dla obrębu Kiełpino. 
9. Dokonano weryfikacji modułu Planowanie Przestrzenne w aplikacji urząd. gis. parsęta.pl. Uwagi 
dotyczące przetworzenia dokumentów planistycznych zostały zgłoszone do Związku Miast i Gminy 
Dorzecza Parsęty w Karlinie. 
Informacja o prowadzonych  pracach w zakresie planowania przestrzennego: 

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 12/3, 12/16, 12/63, 
12/73, 12/92, 12/94, 22/61, 22/62 połoŜonych w miejscowości Dąbrowica. 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.) ogłoszono                            o 
wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Borne Sulinowo dla terenu działek nr 12/3, 12/16, 12/63, 12/73, 12/92, 12/94, 22/61, 22/62 
połoŜonych w miejscowości Dąbrowica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 
listopada 2013 r. do dnia 2 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie pokój 
nr 21 w godzinach pracy urzędu.. 



 15

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
21 listopada 2013r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Bornem Sulinowie. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, kaŜdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte  
w projekcie planu miejscowego, moŜe wnieść uwagi. Uwagi naleŜy składać na piśmie do Burmistrza 
Bornego Sulinowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 
2013r.  

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

W dniu 24 kwietnia 2013r. odbyło się spotkanie z wykonawcą planu w sprawie projektu planu. 
Oczekujemy na pierwszy projekt zmiany studium. 

3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grzywnik 

W dniu 21 października 2013r. projekt planu został przesłany do 25 instytucji uzgadniających. Czas        
na uzgodnienie 30 dni. 
 
4. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juchowo, Jelonek, 
Silnowo i Piława. 

      Komisja urbanistyczna z uwagi na liczne błędy leŜące po stronie wykonawcy planu, nie zaopiniowała      
na pierwszym posiedzenie projektu mpzp dla obrębu Silnowo. Wykonawca planu zobowiązał się 
dostarczyć nowy projekt planu do końca października. 

5. 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 połoŜonych w obrębie 
Dąbrowica. 
Z uwagi na wymaganą zmianę studium uwarunkowań dla obrębu Dąbrowica prace planistyczne 
rozpoczną się w późniejszym terminie.  

6. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Borne Sulinowo             
dla obrębu Dąbrowica, Łubowo, Jeleń, Przyjezierze, Śmiadowo. 

  W dniu 15 października wybrano ofertę na opracowanie w/w zmiany studium . Oferowana                    
cena to 55 350,00 zł. brutto. Termin wykonania 18 miesięcy. 

Renta planistyczna 

Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo tzw. renta planistyczna. 

W związku z art. 36.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
przez okres pięciu lat od dnia w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące, 
burmistrz moŜe pobrać opłatę planistyczną. Opłatę ustala się w drodze decyzji. Zasady określenia 
wartości nieruchomości ustalają przepisy o gospodarce nieruchomościami. Opłata jest dochodem 
własnym Gminy.  

W dniu 24 października 2013r. zakończono postępowania w sprawie naliczenia opłaty planistycznej.    
Dla terenu dz. nr 1/4 połoŜonej w obrębie 05 Borne. Wysokość opłaty 4600,00zł  
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INWESTYCJE 

1. W ramach zarządzania drogami gminnymi: 
• Wydano 2 decyzje i naliczono opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych  

 w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej na terenie miasta i 
gminy Borne Sulinowo, 

• Wydano 2 decyzje na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg publicznych na 
terenie miasta i gminy Borne Sulinowo, 

• Wydano jedno uzgodnienie na lokalizacje zjazdów z gminnych nieruchomości drogowych na 
nieruchomości budowlane, 

• Podpisano 2 umowy i naliczono opłaty w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń 
infrastruktury technicznej w nieruchomościach drogowych na terenie gminy Borne Sulinowo, 

• Wydano 9 umów na lokalizację infrastruktury technicznej i udostępnienie nieruchomości drogowych 
na cele budowlane w na terenie gminy Borne Sulinowo, 

• Przygotowano 3 zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę do Starostwa 
Szczecineckiego: 

- Przebudowa drogi polegająca na zagęszczeniu nawierzchni jezdni kruszywem drogowym; dz. nr 
106 obręb Komorze, 

- Przebudowa drogi polegająca na utwardzeniu pobocza kostką betonową typu Polbruk      w 
granicach pasa drogowego dz. nr 34 obręb 07 Borne, 

- Przebudowa drogi polegająca na zagęszczeniu nawierzchni jezdni kruszywem drogowym w 
pasie drogi gminnej dz. nr 7/9 obręb 06 Borne, 

2. Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne (ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych - art. 4 pkt.8) oraz zawarto Umowy na realizację zadań: 

- wystosowano zaproszenia do złoŜenia ofert, 
- zawarto umowy lub zlecenia na realizację,  
- przeprowadzono procedurę uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych 

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

Na zadanie tj.: 

• Wykonanie opaski wokół budynku robót budowlanych związanych z remontem chodnika przy 
budynku socjalnym połoŜonym przy ul. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie. Zadanie zakończono i 
rozliczono. 

• SprzedaŜy tarcicy sosnowej przeznaczonej do budowy wiaty w m. Łączno, 
• Wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym nr 5 połoŜonym przy Al. Niepodległości 4B w 

miejscowości Borne Sulinowo, 
3. Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową. 
• Zakończono prace budowlano – remontowe w klatce B budynku przy ul. Słowackiego 9 w m. 

Bornem Sulinowie. Trwają roboty budowlane zewnętrzne.  
• Rozpoczęto remont lokalu komunalnego w m. Krągi polegający na wykonaniu łazienek wraz z 

instalacjami wodno-kanalizacyjną  i elektryczną oraz centralnego ogrzewania. 
• Trwają prace związane z poprawą bezpieczeństwa przy drogach, aktualnie usuwane są zakrzaczenia 

przy drogach w m. Kiełpinie. 
• Zakończono budowę oświetlenia w miejscowości Dąbrowica. Aktualnie czekamy na podpisanie 

umowy na sprzedaŜ energii elektrycznej. 
• Trwa remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie. 
• Wymieniono dwie lampy oświetlenia drogowego przy ul. Wrzosowej w Bornem Sulinowie. 
4. Zakończono i rozliczono realizację zadania pn.: „Remont połączony z modernizacją świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Łubowo”  przy współudziale dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego   
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007 -2013 (działanie „Odnowa i rozwój 
wsi”). Zadanie obejmowało gruntowny remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Łubowie oraz  
wyposaŜenie pomieszczeń.  
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5. Rozstrzygnięto przetarg, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i przekazano plac budowy dla 
zadania pn.: „Budowa bieŜni rekreacyjnej o nawierzchni syntetycznej dla potrzeb Zespołu Szkół 
i Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie” Trwają roboty budowlane. 

6. Na ukończeniu są prace na zadaniu pn.: „Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej 
Biblioteki Publicznej”. Zadanie obejmuje całkowitą wymianę instalacji elektrycznej I piętra 
budynku oraz remont podłóg. 

7. Rozstrzygnięto przetarg, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i przekazano plac budowy         
dla zadania pn.: „Przebudowę istniejącego obiektu infrastruktury sportowej na boisko 
wielofunkcyjne w Bornem Sulinowie”. Trwają roboty budowlane. 

8. Rozstrzygnięto przetarg, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i przekazano plac budowy        
dla zadania pn.: „Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie 
Gminy Borne Sulinowo”. Wybudowano 6 szt. latarni hybrydowych przy drodze w m. Uniemino 
kolonia, przy drodze w m. Osiczyn, przy cmentarzach w Krągach, Piławie, Juchowie i Bornem 
Sulinowie. Zadanie zakończono i rozliczono. 

 

REFERAT ORGANIZACYJNY 

1.  W wrześniu br. pracownik udzielający porad prawnych dla mieszkańców  miasta i gminy Borne     
     Sulinowo udzielił następującej pomocy prawnej: przyjął ogółem 13 osób i udzielił 15 porad. 
2. Rozpatrzono wnioski pracodawców na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych  
    pracowników i wydano 7 decyzji. Jeden wniosek został przekazany gminie właściwej                              
    na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika. 
4.  Przygotowano wniosek do Kuratorium Oświaty na dofinansowanie pracodawcom kosztów  kształcenia       
     młodocianych pracowników . Okres dofinansowania obejmuje miesiąc  wrzesień, a kwota   
     dofinansowania wynosi 33 311,50 złotych.  
5. Ogłoszono konkurs na wolne stanowisko urzędnicze (referent ds. dzierŜaw i zarządzanie  
     mieniem gminnym) w Referacie Gospodarki Nieruchomościami. Konkurs zostanie  
     rozstrzygnięty w listopadzie br. 
5.  Udzielono odpowiedzi i wyjaśnień na 3 petycje, które wpłynęły od mieszkańców  gminy. 
6. Udzielono wyjaśnień i  informacji do organizacji i instytucji w 5 sprawach, które dotyczyły    
     mieszkańców gminy. 
7.   W dniu 23 października br. przygotowano i przesłano do Ministerstwa Zdrowia roczne sprawozdanie                
      z wykonania zadań objętych Narodowym  Programem Ochrony Zdrowia  Psychicznego na terenie    
     Gminy Borne Sulinowo.  
8.  Sporządzono i przesłano do GUS i  wysłano elektronicznie sprawozdanie  Z-03 o zatrudnieniu               
      i wynagrodzeniach za okres od początku roku do 30.09.br. oraz sprawozdanie Z-05 – badanie popytu     
     na pracę III kwartale br. 
9.   Podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 3 umowy na organizację robót  publicznych ,      
     w ramach których  zatrudniono 12 osób. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy skierował w miesiącu   
      wrześniu do wykonywania  prac społecznie uŜytecznych  30 osób z Tereniu Gminy Borne Sulinowo.  
      Osoby  te zostały skierowane do wykonywania  prac porządkowych na terenie Sołectw, do  Miejsko –   
      Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz do Centrum Kultury i Rekreacji     
      w Bornem Sulinowie. 
10. Przyjęto opłatę skarbową na kwotę 3 310,00zł. 
11. Zarejestrowano 5837 pism, które wpłynęły do Urzędu. 
12.  Wysłano 450 przesyłek poleconych, 580 listy zwykłe oraz 6964 przesyłek zpo  i 73 sztuk plakatów       
       i obwieszczeń. 
13.   Na tablicach Urzędu i w miejscach wyznaczonych wywieszono plakaty okolicznościowe  oraz       
        ogłoszenia i zawiadomienia. 
14.   Przygotowano i przeprowadzono przetarg na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu w roku        
        2014. W wyniku przetargu wyłoniono Firmę Piotr Krupka „OPTIM” z Miastka. Umowa na dostawę      
         materiałów biurowych zostanie podpisana w listopadzie. 
15.  Utworzono nowe stanowisko komputerowe w Referacie Inwestycji, 
16.   Rozbudowano system do tworzenia aktów prawa miejscowego Legislator PREMIUM o moduł Baza  
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       aktów własnych. 
17.  Wysłano nowe wnioski o publikacje zbioru danych osobowych do GIODO, 
18.  Przygotowano wnioski do Starostwa Powiatowego dostępy do systemu WebEwid. 
 

 

 

 

 



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  26 września 2013r. 

 

SPOTKANIA  

 

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła w następujących 

spotkaniach: 

� 04 października 2013 r.- konwent  Przewodniczących i przedstawicieli Jednostek Samorządów   

 Terytorialnych, 

� 07 października 2013 r. –z Prezesem PKS Szczecinek – sprawy bieŜące, 

� 07 października 2013r. –ze Starostą Powiatu Szczecineckiego  i ewentualnym inwestorem –  

Kłomino, 

� 08 października 2013r. – konwent sołtysów – gospodarka odpadami, 

� 10 października 2013r. - podpisano aneks do umowy „Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez 

budowę kortu tenisowego”- Szczecin, 

� 11 października 2013r. – uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej spotkanie                             

z nauczycielami, 

� 11 października 2013r. – z Nadleśniczym Nadleśnictwa Bornego Sulinowa – w sprawie      

utworzenie na terenie zespołu niemieckich obozów jenieckich Gross Born k. Kłomina      

historyczno-edukacyjnej ścieŜki „Trakt jeniecki” 

� 14 października 2013r. –  zebranie załoŜycielskie Borneńskiego Uniwersytetu  Trzeciego Wieku, 

� 18 października 2013r.- Rada Nadzorcza PUK, 

� 20 października 2013r. – spotkanie z młodzieŜą OHP Szczecinek ,,Grzybobranie na wrzosowej 

polanie”, 

� 23 października 2013r. – Program Samorządowy - TV Gawex, 

� 24 października 2013r. z Prezesem Linii Mikrobusowej M – zorganizowanie dodatkowych 

dojazdów Dąbie i Kiełpino,   

� 28 października  2013r. – z Dyrektorem ZOZ-u – sprawy bieŜące, 

 

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

oraz Zastępca Burmistrza  przyjmowali  28  interesantów. 
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PROMOCJA I WSPÓŁPRACA 
 

1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów  
 
a) realizacja projektów 
 
PROW 2007-13, działanie LEADER, Małe projekty „Promocja walorów przyrodniczych, 
historycznych i kulturowych Gminy Borne Sulinowo poprzez wydanie materiałów promocyjnych” 
ZłoŜono wniosek o płatność. W wyniku wezwania Urzędu Marszałkowskiego WZ dokonano niezbędnych 
uzupełnień do wniosku.  
 
PO Ryby (oś IV – realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów ZaleŜnych od Rybactwa 
„Partnerstwa Drawy”), działanie „Wzmocnienie konkur encyjności i utrzymanie atrakcyjności 
obszarów zaleŜnych od rybactwa”, projekt „Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez budowę 
kortu tenisowego” 
Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie. Trwają prace budowlane przy budowie bieŜni.  
 
PROW 2007-13  Odnowa Wsi „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Łubowie” 
Samorząd WZ wyraził zgodę na zwiększenie zakresu rzeczowego projektu. W związku z tym, podpisano 
stosowny aneks do umowy o przyznanie pomocy. Przygotowano i złoŜono wniosek o płatność. Dzięki 
uznaniu kosztów robót dodatkowych za kwalifikowany, kwota dofinansowania zwiększy się o 106 tys. zł. 
  
PROW 2007-13  Odnowa Wsi „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez 
stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych” 
W odpowiedzi na pismo Urzędu Marszałkowskiego WZ, przygotowano i przesłano kolejne wyjaśnienia 
do wniosku o płatność. 
 
PROW 2007-13 , działanie LEADER – Odnowa i Rozwój Wsi - „Rewitalizacja Bornego Sulinowa 
poprzez przebudowę i modernizację boiska wielofunkcyjnego” 
Wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym. W związku z koniecznością pilnej 
realizacji inwestycji, procedura oceny formalnej przebiegła w trybie przyspieszonym i dn. 10 
października br. podpisano umowę o przyznanie pomocy. Trwa realizacja inwestycji. 
 
PROW 2007-13  Małe projekty „Organizacja imprezy z okazji XX-lecia Bornego Sulinowa ” 
W wyniku kolejnego wezwania  do złoŜenia wyjaśnień i poprawek do wniosku, we współpracy                 
z Centrum Kultury i Rekreacji przygotowano i przesłano odpowiedź do Urzędu Marszałkowskiego WZ. 
 
PROW 2007-13  Małe projekty  
„Rozwój turystyki na obszarze LGD Partnerstwo Drawy poprzez utworzenie i oznakowanie 
śółtego Szlaku Nordic Walking” 
Opracowano i dn. 23 września br. złoŜono w Urzędzie Marszałkowskim WZ wniosek o płatność na kwotę 
10.472,00 zł. 
 
PROW 2007-13  Małe projekty „Promocja lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 
poprzez wykonanie filmu promocyjnego miasta i gminy Borne Sulinowo” 
Na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego WZ opracowano i dn. 24 września przesłano pierwsze poprawki 
do wniosku o dofinansowanie. Poprawki zostały zaakceptowane, wkrótce zostanie podpisana umowa na 
realizację zdania. Wartość projektu wynosi 14.637,00 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania   
9.520,00 zł. 
 
PROW 2007-13  Małe projekty „Stworzenie warunków do uprawiania turystyki rowerowej             
w gminie Borne Sulinowo poprzez utworzenie szlaku rowerowego "Śladami dawnych osad" 
Na realizację inwestycji LGD „Partnerstwo Drawy” przyznało Gminie Borne Sulinowo dotację                
w wysokości 16.304,00 zł (wartość całego zadania wynosi 25.067,40). 
Na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego WZ uzupełniono dokumentację wnioskową i skompletowano 15 
z 16 załączników do złoŜonego dn. 06.05.2013r. wniosku o przyznanie pomocy. Nie zdołano jednak 
załączyć umowy uŜyczenia terenu Nadleśnictwa Czarnobór, na którym (na podstawie pisemnej zgody 
Nadleśniczego inŜ. R. Lecko z dn. 29.04.2013r.) zaplanowana została inwestycja. Umowę uŜyczenia 
terenu opracowała kancelaria prawna Nadleśnictwa Czarnobór, na wniosek pracownika Nadleśnictwa 
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Czarnobór wskazanego przez Nadleśniczego do kontaktów ws. przedmiotowego projektu. Umowa nie 
pociągała za sobą skutków finansowych dla Ŝadnej ze stron. Kilka dni przed upływem terminu przesłania 
do Urzędu Marszałkowskiego WZ poprawek do wniosku, Nadleśniczy inŜ. R. Lecko odmówił podpisania 
z Gminą Borne Sulinowo przygotowanej przez własną kancelarię prawną umowy uŜyczenia terenu.          
Z powodu braku 1 z 16 niezbędnych załączników, Gmina Borne Sulinowo zmuszona została                  
do wycofania dokumentacji aplikacyjnej z Urzędu Marszałkowskiego WZ. Inwestycja nie będzie 
realizowana, przyznana dotacja w kwocie 16.304,00 zł została juŜ cofnięta. 
 
Konkurs edukacyjny „O mobilne miasteczko” 
Gmina Borne Sulinowo znalazła się w gronie 10 laureatów konkursu zorganizowanego przez 
Zachodniopomorską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczecinie. Nagrodą         
w konkursie jest otrzymanie na własność mobilnego miasteczka ruchu drogowego przeznaczonego         
do prowadzenia zajęć edukacji rowerowej i wychowania komunikacyjnego w placówkach oświatowych 
na terenie gminy. Przekazanie nagrody nastąpi w listopadzie br. 
 
YOUNGSTER PLUS  
Dn. 24 września br., na podstawie danych otrzymanych ze szkół biorących udział w programie, 
opracowano i przesłano do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie deklarację 
uczestnictwa uczniów. Na podstawie przedmiotowej deklaracji, dn. 14 października br. Podpisano             
z EFRWP Aneks nr 1 do Umowy o współpracy z dn. 8 maja 2013r. przyznający na realizację programu 
YOUNGSTER PLUS dotację w wysokości 8.280,00 zł. 
 
b) złoŜone wnioski o dofinansowanie  
 
Utworzenie na terenie zespołu niemieckich obozów jenieckich Gross Born k. Kłomina historyczno-
edukacyjnej ścieŜki „Trakt jeniecki” 
Dn. 29 października br. przesłano do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie wniosek   
o dofinansowanie kwotą 38.000,00 zł realizacji operacji. Projekt zakłada utworzenie 3.000-metrowej 
trasy, na której ustawionych zostanie 14 tablic edukacyjnych. Tablice wskazywać będą i opisywać 
najwaŜniejsze miejsca na terenie zespołu obozów oraz adekwatne aspekty Ŝycia obozowego. 
Uzupełnieniem ścieŜki stanie się publikacja o roboczym tytule „Trakt jeniecki” - historyczno-edukacyjna 
ścieŜka na terenie zespołu niemieckich obozów jenieckich Gross Born” wydana w nakładzie 5.000 egz., 
w tym: 3.000 wersja PL, 500 szt. wersja DE, 500 szt. wersja EN, 500 szt. wersja FR, 500 szt. wersja RU. 
Wartość zadania oszacowano na 145.205,61 zł, z czego: 38.000,00 zł stanowić ma dotacja z Rady 
OPWiM, 5.917,52 zł wkład własny gminy, a 101.288,09 zł wkład Nadleśnictwa Borne Sulinowo. 
 
2. Promocja 
 
Współpraca z mediami 
Przygotowano i autoryzowano informacje do październikowej wkładki Głosu Koszalińskiego „Regiony”. 
Strona internetowa  
Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek podległych oraz 
innych instytucji i stowarzyszeń, aktualizowano urzędową stronę internetową www.bornesulinowo.pl. 
Materiały promocyjne 
Przeprowadzono zapytanie ofertowe na projekt i druk kalendarzy na 2014 rok. Planowany nakład          
200 - 300 egz. Najkorzystniejszą ofertę złoŜyła drukarnia Tempoprint ze Szczecinka. Firma przygotowała 
wstępne projekty graficzne kalendarzy.    
 
Na podstawie umowy zawartej z wydawnictwem Mega Media Tech na uczestnictwo gminy Borne 
Sulinowo w wydaniu albumu fotograficznego: „Nasza Polska – Zachodniopomorskie”, przygotowano       
i przesłano do wydawnictwa materiały graficzne promujące atrakcje turystyczne gminy. Planowany 
termin wydania publikacji to grudzień 2013r.   
 
3. Zagospodarowanie turystyczne gminy 
 
Dn. 18 września dokonano kontroli oznakowania szlaków Nordic Walking w Bornem Sulinowie. 
Zinwentaryzowano brakujące oraz zniszczone oznakowanie. Zlecono firmie Pracownia Plastyczna 
„Studio22” z Połczyna Zdroju wykonanie brakujących kierunków. MontaŜu brakującego oznakowania 
dokona ekipa remontowa Urzędu Miejskiego.   
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4. Organizacje pozarządowe 
 
Do organizacji pozarządowych z terenu gminy Borne Sulinowo wystosowano pisma z informacją            
o moŜliwości składania do 4 października br. wniosków o zabezpieczenie w budŜecie gminy Borne 
Sulinowo środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2014 roku. Na podstawie złoŜonych 
przez organizacje kosztorysów, sporządzono projekt budŜetu dla klubów sportowych i stowarzyszeń na 
2014r.  
 
Opracowano projekt rocznego Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami 
pozarządowymi na 2014r.   
Na podstawie Zarządzenia nr 121/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dn. 22 października 2013r. 
uruchomiono proces konsultacji społecznych w przedmiocie projektu rocznego „Programu współpracy 
Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi”. Projekt, wraz z informacją o moŜliwości 
składania przez organizacje opinii i uwag dotyczących treści, zamieszczono na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego oraz w BIP. 
 
Dokonano weryfikacji sprawozdań z realizacji zadań publicznych powierzonych przez Gminę Borne 
Sulinowo w 2013r. Stowarzyszeniu dla Dzieci i MłodzieŜy ze środowisk lokalnych „Pomost” oraz 
Borneńskiemu  Centrum Inicjatyw Społecznych „Universum”. Nie stwierdzono nieprawidłowości            
w realizacji i rozliczeniu zadań. 
 
5. Sport 
 
Uaktualniono i zamieszczono na internetowej stronie Urzędu Miejskiego terminarz zajęć sportowych 
odbywających się w 2013r. w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. 
 
Na bieŜąco rozliczano składane przez szkoły z terenu Gminy Borne Sulinowo dokumenty finansowe        
z zakresu sportu szkolnego. 
 
Dn. 22 października podpisano umowę-zlecenie na prowadzenie na korcie tenisowym (i w hali sportowej 
CKiR) zajęć nauki gry w tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieŜy w wieku 6-12 lat w wymiarze 2 h 
tygodniowo. Dn. 23 października złoŜono zamówienie na sprzęt sportowy do nauki gry w tenisa 
ziemnego na kwotę 1.842,00 zł.  
 
 
6. Imprezy  
 
Mi ędzynarodowe Zawody Modeli Pływających 
Udzielono organizatorowi tj. Klubowi Modelarskiemu ze Szczecinka pomocy finansowej w kwocie 
1.000,00 zł i pomocy technicznej (transport i cumowanie pomostu, zabezpieczenie sanitarne, promocja 
imprezy) przy organizacji XX edycji imprezy. 
 
XI Mi ędzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych „G ąsienice i Podkowy” 2014 
We współpracy z CKiR w Bornem Sulinowie, opracowano pismo i wniosek do Marszałka WZ z prośbą   
o dofinansowanie kwotą 33.520,60 zł przyszłorocznej edycji zlotu. 
 
Otwarcie miejskiego targowiska „Mój Rynek” 
W dniu 24 września zorganizowano uroczyste otwarcie targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Bornem 
Sulinowie W uroczystościach uczestniczył Wicemarszałek WZ, Andrzej Jakubowski. Na uroczystość 
zaproszono równieŜ przedstawicieli mediów regionalnych: TV Gawex, Radio Koszalin i Głos 
Koszaliński. Wykonano dokumentację fotograficzną i zamieszczono fotorelację z przebiegu uroczystości 
na stronie www.bornesulinowo.pl.  
 
Otwarcie nowego odcinka drogi asfaltowej w Przyjezierzu 
W dniu 24 września zorganizowano uroczyste otwarcie nowego odcinka drogi asfaltowej w miejscowości 
Przyjezierze. W uroczystościach uczestniczył Wicemarszałek WZ, Andrzej Jakubowski. Na uroczystość 
zaproszono przedstawicieli mediów regionalnych: TV Gawex, Radio Koszalin i Głos Koszaliński. 
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Wykonano dokumentację fotograficzną i zamieszczono fotorelację z przebiegu uroczystości na stronie 
www.bornesulinowo.pl.  
 
Dzień KEN 
Zakupiono upominki, przygotowano zestawy gadŜetów promocyjnych, zaproszenia, dyplomy i listy 
gratulacyjne dla nauczycieli. Uroczystość odbyła się 11 października w Budynku Kulturalno-
Oświatowym w Bornem Sulinowie. 
 
7. Oświata 
 
Stypendia szkolne 
Do wnioskodawców, którzy złoŜyli  niekompletne wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 
szkolny 2013/14 wystosowano wezwania o uzupełnienie dokumentacji. Do wszystkich osób ubiegających 
się o pomoc materialną wysłano zawiadomienia o moŜliwości czynnego udziału w postępowaniu 
administracyjnym i przedłuŜeniu terminu załatwienia sprawy. 
Przeliczono dochód przypadający na jednego członka rodziny w 177 wnioskach uczniów o przyznanie 
stypendium szkolnego.  
Sporządzono listę osób, którym zostanie wydana decyzja przyznająca stypendium szkolne na rok szkolny 
2013/14 oraz listę osób, które otrzymają decyzje odmowne.  
 
Wyprawka szkolna  
Na dodatkowy wniosek dyrektora szkoły z terenu gminy Borne Sulinowo, przyznano dofinansowanie     
do podręczników szkolnych dla jednego ucznia.   
Przyjęto do rozliczenia przekazane przez dyrektorów szkół z gminy Borne Sulinowo listy potwierdzające 
wypłaty wyprawek szkolnych dla uczniów na rok szkolny 2013/14.  
  
 
FINANSE I BUDśET 
 

1. Na podstawie Zarządzenia Nr 114/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 26 września 2013 roku 
ustalono wytyczne do projektu budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok. 

2. Na podstawie Zarządzenia Nr 116/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 września 2013 r. 
dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieŜących o łączną kwotę 65.132,00 zł na podstawie 
pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.187.6.2013.KD    
z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o łączną kwotę 17.297,00 
zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 
opłacanie składek na ubezpiczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby 
otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych - 
384,00 zł i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów - 16.913,00 zł, pisma Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.169.7.2013.AM z dnia 23 września 2013 r. w sprawie 
zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 42.435,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań 
własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 r. oraz 
pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.230.2.2013.KD    
z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 5.400,00 zł             
z przeznaczeniem na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) między rozdziałami i paragrafami     
na kwotę 22.067,05 zł, w tym 80,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr 
ZS/3010-12/13 z dnia 19 września 2013 r., 10.353,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół                 
w Łubowie Nr ZSŁ 3010/17/13 z dnia 20 września 2013 r., 600,00 zł na podstawie pisma Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.20/2013.AM z dnia         
30 września 2013 roku i 2.350,00 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.19.2013.AM z dnia 30 września 2013 roku.  
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3. W dniu 10 października 2013 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego              
w Szczecinie Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych                
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca III kwartału 2013 roku.  

4. W dniu 11 października 2013 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego              
w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Delegatury w Koszalinie Rb-50                
– kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 
za III kwartał 2013 roku.  

5. Na podstawie Zarządzenia Nr 119/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 11 października 2013 
roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieŜących o łączną kwotę 201.228,25 zł                
na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie                              
Nr FB-1.3111.89.27.2013.KD z dnia 8 października 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji 
celowej o łączną kwotę 20.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa        
w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 
z późn. zm.), pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie                              
Nr FB-1.3111.88.12.2013.KD z dnia 11 października 2013 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji 
celowej o kwotę 13.432,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu 
wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 
Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. i wniosku o przekazanie dotacji celowej dla Gminy               
w wysokości 167.796,25 zł na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego         
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto dokonano przeniesienia 
wydatków (+, -) między rozdziałami i paragrafami na kwotę 32.314,58 zł, w tym 2.564,00 zł              
na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/25/2013 z dnia 8 października 2013 
roku i 10.458,58 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie Nr GK.3011.22/2013.AM z dnia 11 października 2013 roku. 

6. W dniu 21 października 2013 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego              
w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Delegatury w Koszalinie Rb-ZN – 
kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz naleŜności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania 
przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec 3 kwartału 2013 roku.  

7. W dniu 22 października 2013 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 
Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania za okres od początku roku do 30 września 2013 roku,          
w tym: 

- Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyŜce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, 

- Rb-27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŜetowych jednostki samorządu 
terytorialnego,  

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

- Rb-28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŜetowych jednostki samorządu 
terytorialnego, 

- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz poręczeń            
i gwarancji. 

8. W dniu 25 października 2013 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Rb-N - 
kwartalne sprawozdanie o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych i Rb-Z – 
kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŜnych oraz poręczeń i gwarancji zbiorcze 
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instytucji kultury, ZOZ-ów i innych osób prawnych, dla których organy wykonawcze jst są organami 
nadzorującymi lub załoŜycielskimi wg stanu na koniec 3 kwartału roku 2013.    

REAGOWANIE KRYZYSOWE 

W zakresie: 

a) Spraw obronnych: 
- nie realizowano 

b) obrony cywilnej: 
- zakończono uzgadnianie Planu obrony cywilnej Gminy. 

c) zarządzania kryzysowego: 
- posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 24 października br; 
(zasadnicze problemy to omówienie wyników działalności w okresie letnim oraz zagroŜeń na 
terenie gminy w okresie jesienno-zimowym, w tym okresu świątecznego i ferii zimowych; 
problemy rozpatrywane pod katem bezpieczeństwa i zapobiegania sytuacjom zagraŜającym 
bezpieczeństwu mieszkańców gminy). 

d) zabezpieczenia ppoŜ. 
1) Na terenie gminy mogą wystąpić zagroŜenia poŜarowe, charakterystyczne dla okresu 
jesiennego (sporadycznie wyładowania atmosferyczne, poŜary budynków/kominów spowodowane 
rozpoczynającym się sezonem grzewczym, poŜary pustostanów, itp.). 
2) wzrasta ryzyko zagroŜenia zaczadzeniami (informacja na stronie internetowej). 
 

e) Inne sprawy 
1) W dniu 24 października br. kontrola prowadzona przez Komisję 

rewizyjną w zakresie wykonania zaleceń wynikających z kontroli 3 marca 2011 roku oraz 
kosztów utrzymania OSP i stan przygotowania OSP do bieŜącej działalności w przedziale na 
poszczególne jednostki. 

2) Aktualnie OSP łubowo utrzymuje gotowość do działania w 
ramach systemu KSRG (jest potrzeba zakupienia środka pianotwórczego- zuŜyty w Dąbiu-w 
trakcie realizacji).  
OSP Juchowo nie ma kierowców z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów 
uprzywilejowanych (zagubiono), samochód nie jest poddany przeglądowi rejestracyjnemu – 
brak dokumentów (formalnie z uwagi na brak rejestracji w sadzie rejestrowym nie moŜna 
wymienić dowodu rejestracyjnego). Wymagane dokonanie zgłoszenia do sądu (projekty 
dokumentów przekazałem dla naczelnika OSP). 
OSP Borne Sulinowo – podobnie nie posiada kierowców upowaŜnionych do prowadzenia 
pojazdów uprzywilejowanych (resztę opisali w skardze). 
 
OŚWIATA 

`1. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w piątek, 11 października 2013 r. w Budynku Kulturalno 
Oświatowym Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie odbyła  się uroczysta akademia w której udział wzięli 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Rady Miasta, Rad Pedagogicznych , Samorządów Uczniowskich, 
Związków Zawodowych oraz zaproszeni  goście dyrektorzy szkół nauczyciele  emeryci.                  
Burmistrz Miasta przyznała „ Nagrodą Burmistrza” sześciu nauczycielom wyróŜniając ich za działalność 
pozaszkolną na rzecz młodzieŜy, skuteczne inspirowanie środowiska szkolnego do róŜnorodnego 
działania na rzecz środowiska lokalnego, za udział w Ŝyciu kulturalnym miasta,  organizację imprez 
miejskich i środowiskowych. Nagrodę otrzymało równieŜ dwóch dyrektorów szkół za osiąganie 
wysokich wyników nauczania i wychowania, podejmowanie skutecznych działań na rzecz promocji 
szkoły w środowisku zewnętrznym i integracji ze środowiskiem lokalnym. Był równieŜ uroczysty 
moment wręczenia przez Burmistrza Miasta czterem nauczycielom aktów nadania stopnia  awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego. Nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2012/2013 uzyskali 
wyŜszy stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego otrzymali listy 
gratulacyjne i drobne upominki.                                     
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2. Dokonano analizy i zatwierdzenia  aneksów nr 1 złoŜonych przez dyrektorów szkół do Arkuszy 
Organizacyjnych szkół na rok szkolny 2013/2014                                                    

3. Przygotowano odpowiedź  na Wniosek o Udzielenie Informacji Publicznej wnoszącej o 
udostępnienie informacji dotyczącej autobusów szkolnych, których uŜytkownikiem jest Gmina Borne 
Sulinowo.                                                                                  

4. Opracowano i przedłoŜono 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 naleŜy do zadań własnych jednostki samorządu 
terytorialnego. 

GOSPODARKA NIERUCHOMO ŚCIAMI 

1. Ogłoszono 6 przetargów na zbycie nieruchomości na łączną kwotę 260.000,- zł. Mimo złoŜonych 
wniosków Ŝadna nieruchomość nie znalazła nabywcy, 

2. Podpisano 4 akty notarialne na zbycie nieruchomości, w tym: 1 akt dot.  sprzedaŜy nieruchomości  
na rzecz najemcy i 3 akty notarialne dot. sprzedaŜy na polepszenie warunków zagospodarowania 
nieruchomości, na łączną kwotę  69.420,00 zł. 

3. Podpisano 1 akt notarialny dotyczący przejęcia  nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych 
S.A. Oddziała Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu. Wartość nieruchomości 
określona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 80.305,00 zł. 

4. Trwa procedura przygotowania kolejnych przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Borne Sulinowo na ogólną kwotę 381.000,00 zł. 

5. Zawarto 2 umowy najmu na czas określony tj. na okres jednego roku (dot. lokali socjalnych w 
Bornem Sulinowie) 

6. Sporządzono 2 protokoły z przekazania/przejęcia mieszkalnych lokali socjalnych, 
7. Podpisano umowę na dostarczanie miału z domieszką groszku wraz z transportem na sezon 

grzewczy do budynku połoŜonego w miejscowości Silnowo 19, 
8. Wystosowano wezwania do byłych najemców w sprawie uprzątnięcia nieruchomości połoŜonej w 

miejscowości Łubowo ul. Zakątna 2,  
 
SPRAWY OBYWATELSKIE 
 
1. Działalność  Komisji ds. PRPA. 

W okresie międzysesyjnym wszczęto 4 postępowania  o  zobowiązanie do leczenia 
odwykowego na wnioski złoŜone przez rodzinę osoby uzaleŜnionej oraz  Miejsko – Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. W związku z powyŜszym skierowano pisma do Komisariatu 
Policji oraz sporządzono umowy na przeprowadzenie wywiadów środowiskowych. Ponadto skierowano 
do biegłych – psychologa i psychiatry 2 teczki akt spraw celu przebadania i wydania opinii w 
przedmiocie uzaleŜnienia osób od alkoholu, przygotowano 4 umowy zleceń dla pracownika socjalnego na 
sporządzenie wywiadu środowiskowego,  przygotowano  umowę – zlecenie dla specjalisty psychoterapii  
na przeprowadzenie zajęć dla osób dotkniętych przemocą na miesiące  XI-XII, ustalono  przyjęcia na 
oddział detoksykacyjny dla 5 osób, terapię odwykową w systemie stacjonarnym ukończyła 1 osoba, 
ustalono i dofinansowano badania okresowe oraz terapię podtrzymującą po odbytej terapii podstawowej 
dla 4 osób.  

W związku z prowadzonymi postępowaniami „ Niebieska Karta” uczestniczono  
w  2 posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

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

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 
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objęto w  46 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 uŜyteczna wyznaczono następujące 
jednostki:  

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie, ul. Kruczkowskiego 5, 
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie,                        

ul. Bolesława Chrobrego 25, 
3. Szkoła Podstawowa w Jeleniu, 
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Juchowie, 
5. Publiczne Gimnazjum w Silnowie, 
6. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 24, 
7. Zespół Szkół w Łubowie, ul. Zakątna 10, 
8. Sołectwo Silnowo, 
9. Sołectwo Jeleń, 
10. Sołectwo Ciemino, 
11. Sołectwo Dąbie, 
12. Sołectwo Juchowo, 
13. Sołectwo Kiełpino, 
14. Sołectwo Komorze, 
15. Sołectwo Krągi, 
16. Sołectwo Kucharowo, 
17. Sołectwo Liszkowo, 
18. Sołectwo Łączno, 
19. Sołectwo Łubowo, 
20. Sołectwo Nobliny, 
21. Sołectwo Piława, 
22. Sołectwo Radacz, 
23. Sołectwo Rakowo, 
24. Sołectwo Silnowo, 
25. Sołectwo Starowice, 
26. Sołectwo Śmiadowo, 
27. Sołectwo Uniemino, 
28. Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 21, 
29. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie,   ul. Orła Białego 5, 
30. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5, 
31. Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej Borne Sulinowo, ul.Kruczkowskiego 5,  
32. Biblioteka Miejska w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 1, 
33. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bornem Sulinowie,                   

ul. Kolejowa 16, 
34. Nadleśnictwo w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 32, 
35. Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6.  

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

Liczba sporządzonych aktów urodzeń: 

 

1. 

a)  ogółem  3 

 b) w tryb. art. 35  - 

 c) w tryb. art. 70  - 

 d) w tryb. art. 73  3 

2. Liczba sporządzonych aktów małŜeństw  
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 a) ogółem 8 

 b) w tryb. art. 35  - 

 c) w tryb. art. 70  - 

 d) w tryb. art. 73  2 

3. Liczba sporządzonych aktów zgonu 

 a) ogółem 6 

 b) w tryb. art. 35  - 

 c) w tryb. art. 70  - 

 d) w tryb. art. 73  - 

4. Liczba wydanych decyzji administracyjnych   

 na podstawie art. 28 4 

 na podstawie art. 34 - 

 na podstawie art. 35 - 

 na podstawie art. 36 4 

 na podstawie art. 70 - 

 na podstawie art. 73 - 

 o zmianie imienia i nazwiska 1 

 innych ( ze wskazaniem przedmiotu sprawy )  - 

5. Liczba wydanych odpisów i zaświadczeń   

 Liczba odpisów skróconych ( z wyłączeniem odpisów 
wydanych na drukach wielojęzycznych)  

135 

 Liczba odpisów zupełnych  12 

6. Liczba wydanych odpisów skróconych na drukach 
wielojęzycznych  

4 

7. Liczba przyj ętych oświadczeń o wstąpieniu  
w związek małŜeński 

 

 w lokalu usc 12 

 poza lokalem usc - 

8. Liczba innych czynności kierownika usc  

 - liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających brak 
okoliczności wyłączających zawarcie małŜeństwa                   
( art. 4 kro )  

2 

 - liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających, Ŝe 
obywatel polski lub zamieszkały na terytorium RP 
cudzoziemiec mniemający obywatelstwa Ŝadnego państwa, 
zgodnie z prawem polskim, moŜe zawrzeć małŜeństwo za 

2 
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granicą ( art. 71 )  

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

- 

9. Liczba wyroków rozwodowych przesłanych przez Sądy 
Okręgowe  

4 

10.  Liczba sporządzonych przypisków do aktów stanu 
cywilnego  

45 

11. Liczba przypisków przesłanych z innych USC 21 

 
Do komputerowego  systemu  rejestracji aktów stanu cywilnego wprowadzono 96 aktów urodzeń z lat 
1946 – 1945.   
 
4.  Dowody osobiste: 

- złoŜono 73 wnioski o wydanie dowodów osobistych, 
- wydano 98 dowodów osobistych.  
 
 5. Działalność gospodarcza. 

W CEIDG dokonano następujące zmiany: 
- zarejestrowano 4 nowe działalności gospodarcze, 
- wprowadzono 16 zmian, 
- zawieszono 21 wpisów, 
- wykreślono  3 wpisów. 
 
6.  Ewidencja ludności: 

Liczba Ludności  wg stanu na dzień 24.10.2013r.  

MIASTO  BORNE SULINOWO: 
pobyt stały           -  4.490 pobyt czasowy     - 289 

GMINA  BORNE SULINOWO: 
pobyt stały           -   5.000    pobyt czasowy  - 139 

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

razem                   -    9.490                            -   428 

 

  ogółem  ludność     9.918 

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

W okresie od 14.09.2013  do  24.10.2013 r.  zarejestrowano: 

- urodzenia                                                     15 

- zgony                                                            10 

- małŜeństwa                                                  16   

- zameldowanie na pobyt stały                     15 

- zameldowanie na pobyt czasowy               25 

- przemeldowanie                                          18 
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- zameldowanie cudzoziemców                      - 

- wymeldowanie z pobytu stałego                 13 

- wymeldowanie z pobytu czasowego             8 

- wymeldowanie administracyjne                   3  

7. Ewidencja zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

Wydano 3 zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych / Sklep Radacz / 

Wygaszono 10 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO 

W zakresie Ochrony Środowiska 

1. Wszczęto postępowania administracyjne z urzędu w sprawie wydania decyzji nakazującej 
przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, w miejscowościach: Kiełpino, 
Strzeszyn, Nobliny. 

2. Wystosowano pismo do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o wydanie warunków 
technicznych na podłączenie do sieci Kanalizacyjnej sanitarnej dla nieruchomości w miejscowości 
Jeleń. 

3. Wpłynęły dwa odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą  
w Koszalinie od decyzji Burmistrza Bornego Sulinowa dotyczące przyłączenia nieruchomości          
w m. Krągi do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.  

4. Wydano decyzję odmawiającą odebrania: 9 koni, 1 szt. owcy oraz 1 szt. psa posiadaczowi. 
5. Wydano decyzję, Ŝe nakazującą uprzątnięcie odpadów z działki nr 71 oraz działki nr 125/21 obręb 

Jeleń, gmina Borne Sulinowo. 
6. W dniach 16-17 października 2013r. przeprowadzono prelekcje (klasy I-III) w szkole podstawowej 

im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie poświęcone zwalczaniu bezdomności 
zwierząt. 

7. Przekazano worek suchej (20kg) karmy dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami  
w Bornem Sulinowie na dokarmianie kotów w okresie zimowym. 

8. Wszczęto postępowanie administracyjne z urzędu, celem wydania decyzji zezwalającej                     
na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną. 

9. Zakończono postępowanie wyjaśniające dotyczące magazynowania w miejscu na ten cel                  
nie przeznaczonym, bez zabezpieczeń środowiska gruntowego, odpadów w postaci podkładów 
kolejowych, a takŜe braku utrzymania porządku na nieruchomości w miejscowość Krągi, gm. Borne 
Sulinowo. 

10. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Szczecinie przeprowadzono 
oględziny działek wskazanych jako miejsca występowania rośliny pod nazwą Barszcz Sosnowskiego. 
Stwierdzono, iŜ występuje on na terenie gminy w pojedynczych sztukach. 

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

12. Zakupiono kosiarkę spalinową dla szkoły w Juchowie. 
13. Wystosowano pisma do sołectw z informacją o rozwieszenie ulotek informacyjnych związanych          

z ogólnopolską akcją „Zerwijmy łańcuchy”. 
14. Wzięto udział w spotkaniu poświęconym procedurze sporządzania planów zadań ochronnych dla 

obszarów chronionych: Jezioro Śmiadowo oraz dla Diabelskie Pustaci, organizowanym w Bornem 
Sulinowie przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

15. Przekazano do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska tabelarycznie informację za rok 2012           
o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i strategicznych ocenach 
oddziaływania na środowisko. 
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W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa 

16. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku 5 informacji, w sprawie realizacji  roszczeń z tyt. 
pozostawionego mienia poza granicami państwa polskiego poprzez nabycie praw własności lub 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. 

17. Wydano 11 szt. zaświadczeń o wielkości posiadanego lub nieposiadania gospodarstwa rolnego 
oraz uŜytków rolnych. 

18. Wysłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku 10 szt. wniosków o wydanie zezwolenia              
na usunięcie drzew/krzewów  z działek będących własnością gminy. 

19. Przeprowadzono 6 lustracji w terenie dotyczących wycinki drzew/krzewów oraz sporządzono 
protokoły oględzin drzew/krzewów niezbędne do wydania decyzji. 

20. Podpisano umowę sprzedaŜy/przekazania drewna 4 szt. 
21. Wydano 20 decyzji w sprawie usunięcia drzew. 
22. Wezwano 10 osób do uzupełnienia braków formalnych występujących we wnioskach   
      o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

23. Przyjęto do rozpatrzenia 14 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. 
24. Wydano 70 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2013- sierpień. 
25. Wystosowano do Koła Łowieckiego Nr 89 „Boruta” Poznań pismo, dotyczące terminu lustracji               

w sprawie polubownego rozstrzygnięcia sporu, odnośnie szkody w uprawie łubinu usytuowanej        
w obrębie Jeziorna. 

26. Wystosowano do Koła Łowieckiego Nr 89 „Boruta” Poznań pismo, dotyczące braku skarg                
od miejscowych rolników na w/w  Koło Łowieckie. 

27. Przygotowano postanowienie nakładające na wnioskującego obowiązek przedłoŜenia Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, dokumentów 
wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227). 

28. Wystosowano pismo do Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem pismo z prośbą  
o udzielenie informacji o zapotrzebowaniu na opał obiektów będących w uŜytkowaniu CKiR. 
 

W zakresie zamówień publicznych 

29. Wysłano dokumentację przetargową na Budowa bieŜni rekreacyjnej o nawierzchni syntetycznej dla 
potrzeb Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie do instytucji sprawdzającej celem 
weryfikacji.  

30. Wysłano dokumentację przetargową na zadanie Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze 
źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo instytucji sprawdzającej celem weryfikacji. 

31. Wysłano dokumentację przetargową dotyczącą zadania Remont połączony z modernizacją budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej do instytucji sprawdzającej celem weryfikacji. Uzyskano pozytywną 
opinię 

32. Wysłano dokumentację przetargową dotyczącą zadania Przebudowa istniejącego obiektu 
infrastruktury sportowej na boisko wielofunkcyjne w Bornem Sulinowie do instytucji sprawdzającej 
celem weryfikacji. 

33. Przystąpiono do przygotowania dokumentacji przetargowej na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg w 
sezonie 2013/2014. 

34. Przystąpiono do przygotowania dokumentacji przetargowej na zadanie: Świadczenie usług 
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania oraz zwrotów przesyłek pocztowych. 
 

W zakresie gospodarki odpadami. 

35. BieŜąca aktualizacja zestawień dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bornem 
Sulinowie , zawierających informację o nieruchomościach dla których zostały złoŜone 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 opróŜnień; czy na nieruchomości odpady są gromadzone w sposób selektywny). 
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36. Przygotowano informacje i powiadomienia dla mieszkańców o organizowanej zbiórce odpadów 
wielkogabarytowych (sporządzenie plakatów, rozesłanie informacji do Wspólnot Mieszkaniowych 
itp.) 

37. Przygotowano i wysłano odpowiedzi na bieŜącą korespondencję dot. gospodarki odpadami 
komunalnymi. 

38. Przygotowywane są (sukcesywnie) i rozsyłane wezwania do złoŜenia deklaracji dla właścicieli 
nieruchomości, którzy nie dopełnili tego obowiązku. 

39. Opisywanie faktur dot. Gospodarki odpadami – na bieŜąco. 
40. Wprowadzono do systemu GOMIG - deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy Borne 
Sulinowo - 300szt.  

41. Przygotowano są  i rozsyłano Informacje o przyjęciu deklaracji oraz o przyjęciu zmiany deklaracji do 
właścicieli nieruchomości. 

42. Sporządzono informację o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej za m-c 
wrzesień  2013 r. i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego 

43. Przygotowano materiały aktualizujące informacje na stronie internetowej dot. gospodarki odpadami 
komunalnymi. 

44. Przygotowano projekty uchwał dot. Gospodarki odpadami komunalnymi: 
• w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 
• zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Borne Sulinowo. 
• zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

• zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA 

Przygotowano i wydano: 
1. Dziewiętnaście zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
2. Pięć wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
3. Pięć decyzji w sprawie podziałów nieruchomości. 
4. Trzy decyzje rozgraniczeniowe. 
5. Wszczęto cztery postępowania rozgraniczeniowe. 
7. Udzielono informacji Agencji Nieruchomości Rolnych w Koszalinie i Szczecinku  w sprawie 
przeznaczenia nieruchomości w Łubowie. 
8. Udzielono wyjaśnień w zapisów mpzp dla obrębu Kiełpino. 
9. Dokonano weryfikacji modułu Planowanie Przestrzenne w aplikacji urząd. gis. parsęta.pl. Uwagi 
dotyczące przetworzenia dokumentów planistycznych zostały zgłoszone do Związku Miast i Gminy 
Dorzecza Parsęty w Karlinie. 
Informacja o prowadzonych  pracach w zakresie planowania przestrzennego: 

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 12/3, 12/16, 12/63, 
12/73, 12/92, 12/94, 22/61, 22/62 połoŜonych w miejscowości Dąbrowica. 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.) ogłoszono                            o 
wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Borne Sulinowo dla terenu działek nr 12/3, 12/16, 12/63, 12/73, 12/92, 12/94, 22/61, 22/62 
połoŜonych w miejscowości Dąbrowica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 
listopada 2013 r. do dnia 2 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie pokój 
nr 21 w godzinach pracy urzędu.. 
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Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
21 listopada 2013r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Bornem Sulinowie. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, kaŜdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte  
w projekcie planu miejscowego, moŜe wnieść uwagi. Uwagi naleŜy składać na piśmie do Burmistrza 
Bornego Sulinowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 
2013r.  

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

W dniu 24 kwietnia 2013r. odbyło się spotkanie z wykonawcą planu w sprawie projektu planu. 
Oczekujemy na pierwszy projekt zmiany studium. 

3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grzywnik 

W dniu 21 października 2013r. projekt planu został przesłany do 25 instytucji uzgadniających. Czas        
na uzgodnienie 30 dni. 
 
4. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juchowo, Jelonek, 
Silnowo i Piława. 

      Komisja urbanistyczna z uwagi na liczne błędy leŜące po stronie wykonawcy planu, nie zaopiniowała      
na pierwszym posiedzenie projektu mpzp dla obrębu Silnowo. Wykonawca planu zobowiązał się 
dostarczyć nowy projekt planu do końca października. 

5. 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 połoŜonych w obrębie 
Dąbrowica. 
Z uwagi na wymaganą zmianę studium uwarunkowań dla obrębu Dąbrowica prace planistyczne 
rozpoczną się w późniejszym terminie.  

6. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Borne Sulinowo             
dla obrębu Dąbrowica, Łubowo, Jeleń, Przyjezierze, Śmiadowo. 

  W dniu 15 października wybrano ofertę na opracowanie w/w zmiany studium . Oferowana                    
cena to 55 350,00 zł. brutto. Termin wykonania 18 miesięcy. 

Renta planistyczna 

Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo tzw. renta planistyczna. 

W związku z art. 36.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
przez okres pięciu lat od dnia w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące, 
burmistrz moŜe pobrać opłatę planistyczną. Opłatę ustala się w drodze decyzji. Zasady określenia 
wartości nieruchomości ustalają przepisy o gospodarce nieruchomościami. Opłata jest dochodem 
własnym Gminy.  

W dniu 24 października 2013r. zakończono postępowania w sprawie naliczenia opłaty planistycznej.    
Dla terenu dz. nr 1/4 połoŜonej w obrębie 05 Borne. Wysokość opłaty 4600,00zł  
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INWESTYCJE 

1. W ramach zarządzania drogami gminnymi: 
• Wydano 2 decyzje i naliczono opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych  

 w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej na terenie miasta i 
gminy Borne Sulinowo, 

• Wydano 2 decyzje na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg publicznych na 
terenie miasta i gminy Borne Sulinowo, 

• Wydano jedno uzgodnienie na lokalizacje zjazdów z gminnych nieruchomości drogowych na 
nieruchomości budowlane, 

• Podpisano 2 umowy i naliczono opłaty w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń 
infrastruktury technicznej w nieruchomościach drogowych na terenie gminy Borne Sulinowo, 

• Wydano 9 umów na lokalizację infrastruktury technicznej i udostępnienie nieruchomości drogowych 
na cele budowlane w na terenie gminy Borne Sulinowo, 

• Przygotowano 3 zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę do Starostwa 
Szczecineckiego: 

- Przebudowa drogi polegająca na zagęszczeniu nawierzchni jezdni kruszywem drogowym; dz. nr 
106 obręb Komorze, 

- Przebudowa drogi polegająca na utwardzeniu pobocza kostką betonową typu Polbruk      w 
granicach pasa drogowego dz. nr 34 obręb 07 Borne, 

- Przebudowa drogi polegająca na zagęszczeniu nawierzchni jezdni kruszywem drogowym w 
pasie drogi gminnej dz. nr 7/9 obręb 06 Borne, 

2. Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne (ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych - art. 4 pkt.8) oraz zawarto Umowy na realizację zadań: 

- wystosowano zaproszenia do złoŜenia ofert, 
- zawarto umowy lub zlecenia na realizację,  
- przeprowadzono procedurę uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych 

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

Na zadanie tj.: 

• Wykonanie opaski wokół budynku robót budowlanych związanych z remontem chodnika przy 
budynku socjalnym połoŜonym przy ul. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie. Zadanie zakończono i 
rozliczono. 

• SprzedaŜy tarcicy sosnowej przeznaczonej do budowy wiaty w m. Łączno, 
• Wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym nr 5 połoŜonym przy Al. Niepodległości 4B w 

miejscowości Borne Sulinowo, 
3. Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową. 
• Zakończono prace budowlano – remontowe w klatce B budynku przy ul. Słowackiego 9 w m. 

Bornem Sulinowie. Trwają roboty budowlane zewnętrzne.  
• Rozpoczęto remont lokalu komunalnego w m. Krągi polegający na wykonaniu łazienek wraz z 

instalacjami wodno-kanalizacyjną  i elektryczną oraz centralnego ogrzewania. 
• Trwają prace związane z poprawą bezpieczeństwa przy drogach, aktualnie usuwane są zakrzaczenia 

przy drogach w m. Kiełpinie. 
• Zakończono budowę oświetlenia w miejscowości Dąbrowica. Aktualnie czekamy na podpisanie 

umowy na sprzedaŜ energii elektrycznej. 
• Trwa remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie. 
• Wymieniono dwie lampy oświetlenia drogowego przy ul. Wrzosowej w Bornem Sulinowie. 
4. Zakończono i rozliczono realizację zadania pn.: „Remont połączony z modernizacją świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Łubowo”  przy współudziale dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego   
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007 -2013 (działanie „Odnowa i rozwój 
wsi”). Zadanie obejmowało gruntowny remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Łubowie oraz  
wyposaŜenie pomieszczeń.  
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5. Rozstrzygnięto przetarg, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i przekazano plac budowy dla 
zadania pn.: „Budowa bieŜni rekreacyjnej o nawierzchni syntetycznej dla potrzeb Zespołu Szkół 
i Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie” Trwają roboty budowlane. 

6. Na ukończeniu są prace na zadaniu pn.: „Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej 
Biblioteki Publicznej”. Zadanie obejmuje całkowitą wymianę instalacji elektrycznej I piętra 
budynku oraz remont podłóg. 

7. Rozstrzygnięto przetarg, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i przekazano plac budowy         
dla zadania pn.: „Przebudowę istniejącego obiektu infrastruktury sportowej na boisko 
wielofunkcyjne w Bornem Sulinowie”. Trwają roboty budowlane. 

8. Rozstrzygnięto przetarg, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i przekazano plac budowy        
dla zadania pn.: „Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie 
Gminy Borne Sulinowo”. Wybudowano 6 szt. latarni hybrydowych przy drodze w m. Uniemino 
kolonia, przy drodze w m. Osiczyn, przy cmentarzach w Krągach, Piławie, Juchowie i Bornem 
Sulinowie. Zadanie zakończono i rozliczono. 

 

REFERAT ORGANIZACYJNY 

1.  W wrześniu br. pracownik udzielający porad prawnych dla mieszkańców  miasta i gminy Borne     
     Sulinowo udzielił następującej pomocy prawnej: przyjął ogółem 13 osób i udzielił 15 porad. 
2. Rozpatrzono wnioski pracodawców na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych  
    pracowników i wydano 7 decyzji. Jeden wniosek został przekazany gminie właściwej                              
    na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika. 
4.  Przygotowano wniosek do Kuratorium Oświaty na dofinansowanie pracodawcom kosztów  kształcenia       
     młodocianych pracowników . Okres dofinansowania obejmuje miesiąc  wrzesień, a kwota   
     dofinansowania wynosi 33 311,50 złotych.  
5. Ogłoszono konkurs na wolne stanowisko urzędnicze (referent ds. dzierŜaw i zarządzanie  
     mieniem gminnym) w Referacie Gospodarki Nieruchomościami. Konkurs zostanie  
     rozstrzygnięty w listopadzie br. 
5.  Udzielono odpowiedzi i wyjaśnień na 3 petycje, które wpłynęły od mieszkańców  gminy. 
6. Udzielono wyjaśnień i  informacji do organizacji i instytucji w 5 sprawach, które dotyczyły    
     mieszkańców gminy. 
7.   W dniu 23 października br. przygotowano i przesłano do Ministerstwa Zdrowia roczne sprawozdanie                
      z wykonania zadań objętych Narodowym  Programem Ochrony Zdrowia  Psychicznego na terenie    
     Gminy Borne Sulinowo.  
8.  Sporządzono i przesłano do GUS i  wysłano elektronicznie sprawozdanie  Z-03 o zatrudnieniu               
      i wynagrodzeniach za okres od początku roku do 30.09.br. oraz sprawozdanie Z-05 – badanie popytu     
     na pracę III kwartale br. 
9.   Podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 3 umowy na organizację robót  publicznych ,      
     w ramach których  zatrudniono 12 osób. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy skierował w miesiącu   
      wrześniu do wykonywania  prac społecznie uŜytecznych  30 osób z Tereniu Gminy Borne Sulinowo.  
      Osoby  te zostały skierowane do wykonywania  prac porządkowych na terenie Sołectw, do  Miejsko –   
      Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz do Centrum Kultury i Rekreacji     
      w Bornem Sulinowie. 
10. Przyjęto opłatę skarbową na kwotę 3 310,00zł. 
11. Zarejestrowano 5837 pism, które wpłynęły do Urzędu. 
12.  Wysłano 450 przesyłek poleconych, 580 listy zwykłe oraz 6964 przesyłek zpo  i 73 sztuk plakatów       
       i obwieszczeń. 
13.   Na tablicach Urzędu i w miejscach wyznaczonych wywieszono plakaty okolicznościowe  oraz       
        ogłoszenia i zawiadomienia. 
14.   Przygotowano i przeprowadzono przetarg na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu w roku        
        2014. W wyniku przetargu wyłoniono Firmę Piotr Krupka „OPTIM” z Miastka. Umowa na dostawę      
         materiałów biurowych zostanie podpisana w listopadzie. 
15.  Utworzono nowe stanowisko komputerowe w Referacie Inwestycji, 
16.   Rozbudowano system do tworzenia aktów prawa miejscowego Legislator PREMIUM o moduł Baza  
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       aktów własnych. 
17.  Wysłano nowe wnioski o publikacje zbioru danych osobowych do GIODO, 
18.  Przygotowano wnioski do Starostwa Powiatowego dostępy do systemu WebEwid. 
 

 

 

 

 


