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Sprawozdanie 

z działalności Burmistrza Bornego  Sulinowa 

w okresie międzysesyjnym 

 

 

Ostatnia sesja, na której przedstawiana była informacja z działalności 

Burmistrza Bornego  Sulinowa odbyła się w dniu  27 maja 2015 r. 

 

SPOTKANIA 

 

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła                       

w następujących spotkaniach: 

 27  maja 2015r.- udział w zebraniu wiejskim sołectwa Ciemino – wybór rady 

sołeckiej, 

 28  maja  2015r. - uroczystość XX lecia Domu Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie, 

 29  maja  2015r. - wizyta przedstawicieli gminy partnerskiej z Niemiec, 

 01 czerwca 2015r. – spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Miłośników 

Historii Militarnej –  organizacja Zlotu Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie, 

 11  czerwca  2015r. –  otwarcie konkursu „Moja Mała Ojczyzna”, 

 15  czerwca  2015r. – udział w Radzie Nadzorczej PUK Borne Sulinowo, 

 16 czerwca 2015r. - uroczyste zakończenie roku akademickiego 2014/2015 

Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

 18 czerwca 2015r – spotkanie z przedstawicielem Krajowej Rady Bibliotek, 

 19 czerwca 2015r.- podpisanie umowy na montaż oświetlenia drogowego i ulicznego 

zasilanego energią ze źródeł odnawialnych – WFOŚiGW  Koszalin, 

 22 czerwca 2015r. - posiedzenie Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza 

Parsęty Karlino, 

 26 czerwca 2015r. – uroczyste obchody 25 lecia istnienia Samorządu Terytorialnego, 

 27 czerwca 2015r. -  Jubileusz 20 lecia Klubu Sportowego Pionier 95, 

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

Sulinowa oraz Zastępca Burmistrza  przyjęli  36  interesantów. 

 

http://www.bornesulinowo.pl/?p=18378
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REFERAT  FINANSÓW I BUDŻETU 

1. W sprawie wykonania uchwały Nr VIII/91/2015 Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki                                

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Montaż oświetlenia zasilanego energią ze źródeł 

odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo”: 

- w dniu 7 maja 2015 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty w latach 2015-2020 pożyczki w kwocie 

50.000,00 zł, 

- w dniu 21 maja 2015 roku otrzymano uchwałę Nr LIV.207.Z.2015 Składu 

Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wydania pozytywnej 

opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Borne Sulinowo                      

w WFOŚiGW w Szczecinie. 

2. W sprawie wykonania uchwały Nr VIII/90/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie              

z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa 

Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Montaż oświetlenia zasilanego anergią ze 

źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo”: 

- w dniu 7 maja 2015 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty w roku 2015 pożyczki w kwocie 

183.719,00 zł, 

- w dniu 21 maja 2015 r. otrzymano uchwałę Nr LIV.206.Z.2015 Składu Orzekającego 

RIO w Szczecinie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wydania pozytywnej opinii                    

o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Borne Sulinowo w Banku 

Gospodarstwa Krajowego, 

- w dniu 22 maja 2015 r. przesłano do Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział                     

w Szczecinie wniosek o udzielenie pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające 

finansowanie w ramach PROW 2007-2013. 

 

3. W dniu 29 maja 2015 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

Zespół Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania finansowe za 2014 roku, w tym: 

- bilans Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, 

- łączny bilans jednostek budżetowych Gminy Borne Sulinowo, 

- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Urzędu Miejskiego w Bornem 

Sulinowie,  

- łączny rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) jednostek budżetowych Gminy 

Borne Sulinowo,  

- zestawienie zmian w funduszu Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, 

- łączne zestawienie zmian w funduszach jednostek budżetowych Gminy Borne 

Sulinowo.  

4. W dniu 29 maja 205 roku przesłano do radnych Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

sprawozdania finansowe Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok, w tym: 

- bilans z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo,  

- łączny bilans jednostek budżetowych Gminy Borne Sulinowo, 
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- łączny rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) jednostek budżetowych 

Gminy Borne Sulinowo,  

     - łączne zestawienie zmian w funduszach jednostek budżetowych Gminy Borne Sulinowo.  

5. Na podstawie Zarządzenia Nr 54/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 maja 

2015 roku dokonano zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok 

polegających na zwiększeniu dochodów/wydatków bieżących o łączną kwotę 

7.591,00 zł, w tym na podstawie: 

- informacji Nr 35b Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego                         

w Koszalinie z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie dotacji celowej w wysokości 

6.760,00 zł na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom 

obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 roku, 

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-

1.3111.46.8.2015.AM z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zwiększenia Gminie 

dotacji celowej o kwotę 831,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich.  

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 90.297,52 zł 

między rozdziałami i paragrafami, w tym 9.267,45 zł na podstawie pisma Zespołu 

Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/5/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku i 6.579,83 zł                

na odstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP.3010/01/2015 z dnia 13 

kwietnia 2015 roku oraz wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 42.000,00 zł 

między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na Remont i przebudowę dróg 

gminnych (12.000,00 zł) i na Przebudowę drogi do gruntów rolnych w m. Ciemino 

(30.000,00 zł) z przeznaczeniem na Budowę i remonty chodników, placów i miejsc 

postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. 

6. W sprawie wykonania uchwały Nr V/51/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie      

z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę 

Borne Sulinowo aportu środków trwałych do spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”: 

- w dniu 3 czerwca 2015 roku otrzymano pismo Ministra Finansów Dyrektora Izby 

Skarbowej w Bydgoszczy Nr ITPP2/4512-270/15/AP z dnia 1 czerwca 2015 r. - 

interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie 

zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy czynności wniesienia 

aportem sieci cieplnych do spółki.  

   Wartość zwolnienia z podatku VAT w/w czynności to 651.015,00 zł.  

7. W dniu 12 czerwca 2015 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa wniosek                         

o przekazanie gminie dotacji celowej w kwocie 2.874,69 zł na postępowanie w sprawie 

zadania dotyczącego wypłaty dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 lipca 

2015 r. do 30 września 2015 r.  
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REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 

W zakresie Ochrony Środowiska 

1. Wszczęto postępowanie egzekucyjne w sprawie przyłączenia nieruchomości oznaczonej 

w ewidencji gruntów i budynków działką nr 88 obręb Kiełpino, gmina  Borne Sulinowo 

do istniejącej sieci kanalizacyjnej.  

2. Zakończono postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia odpadów  

3. z nieruchomości położonych w miejscowości Jeleń, gmina Borne Sulinowo. 

4. Zlecono najem kabiny sanitarnej w terminie od 01.07.2015 do 31.08.2015r. na plażę              

w m. Piława. Wartość zamówienia wynosi 749,70 zł brutto. 

5. Prowadzonych jest 68 postępowań administracyjnych w sprawie wydania zgodnie z art. 5 

ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. 2013r. poz. 1399 ze zm.) decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości z terenu 

Gminy Borne Sulinowo do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

6. W związku z prowadzonym postepowaniem przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Szczecinie w sprawie zanieczyszczenia ujęcia wody podziemnej w Bornem 

Sulinowie związkami tri i tertachloroetenu sporządzono i przekazano wykaz podmiotów 

działających od 1993r. do dnia dzisiejszego w rejonie ujęcia wody w Bornem Sulinowie 

wraz z załącznikami mapowymi i dokumentacją opisową. Do wykazu dołączono również 

zestawienie obiektów z czasu stacjonowania Wojsk Federacji Rosyjskiej  mogących 

stanowić potencjalne źródło zanieczyszczenia. 

7. Wydano jedno postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

8. Dokonano rozliczenia należności za wywóz nieczystości ciekłych zorganizowanych przez 

Gminę dla nieruchomości ul. Kościuszki 77-79 w Łubowie za rok 2014. 

9. Opisywanie faktur –na bieżąco. 

W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa 

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

11. Przyjęto do rozpatrzenia 13 wniosków dot. wydania zezwolenia na usunięcie 

drzew/krzewów. 

12. Przekazano do uzgodnienia dwa projekty zezwoleń na usunięcie drzew rosnących w pasie 

drogowym. Uzgodnienia wysłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska               

w Szczecinie, WST w Złocieńcu. 

13. Wystąpiono z 7. wnioskami do Starosty Szczecineckiego o wydanie zezwolenia                     

na wycięcie drzew/krzewów. 

14. Wydano jedno postanowienie nakładające na wnioskodawcę obowiązek uzyskania 

zezwolenia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, na odstępstwa 

od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących roślin i grzybów objętych 

ochroną, jednocześnie zawieszono postępowanie dot. wydania zezwolenia na wycinkę 

drzew.  

15. Udzielono odpowiedzi na 3 pisma ze Starostwa Powiatowego w Szczecinku dot. wartości 

mienia pozostawionego poza granicami państwa polskiego prawa własności lub 

użytkowania wieczystego do nieruchomości Skarbu Państwa, położonych na terenie 

miasta i gmin Borne Sulinowo.  

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

Sulinowo.   

17. Wydano 2 oświadczenia w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym. 
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W zakresie gospodarki odpadami. 

18. Bieżąca aktualizacja zestawienia dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

Bornem Sulinowie, zawierającego informację o nieruchomościach na które zostały 

złożone deklaracje w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami wraz                                   

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

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

na nieruchomości odpady są gromadzone w sposób selektywny). 

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

odpadami komunalnymi. 

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

21. Wprowadzono do programu GOMIG - deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych                     

na terenie Gminy Borne Sulinowo . 

22. Na bieżąco wprowadzano do programu GOMIG korekty deklaracji o wysokości opłaty             

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

23. Na bieżąco przygotowywane są  i rozsyłane Informacje o przyjęciu deklaracji oraz                  

o przyjęciu zmiany deklaracji do właścicieli nieruchomości . 

24. Na bieżąco przygotowywane są  i rozsyłane Informacje o przyjęciu deklaracji oraz                  

o przyjęciu zmiany deklaracji do właścicieli nieruchomości  - 131 szt. 

25. Przesłanie informacji i wezwań dot. złożenia deklaracji w związku z wprowadzeniem 

opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 28 szt. 

26. Wezwanie do złożenia deklaracji  oraz zmiany deklaracji za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – 16 szt. 

27. Przesłanie pism w sprawie dokonania korekt deklaracji za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – 5 szt. 

28. Decyzje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 szt. 

29. Przygotowanie materiałów do aktualizacji informacji na stronie internetowej dot. gosp. 

odpadami. 

W zakresie zamówień publicznych 

30. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na realizację zadania 

Dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2015-2016. 

REFERAT ORGANIZACYJNY 

1. Zarządzeniem Nr 49/2015 z dnia 18 maja 2015 roku  powołana została Komisja 

Konkursowa do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie. Komisja Konkursowa  

w dniu 2 czerwca 2015 roku opracowała i przyjęła Regulamin przeprowadzenia konkursu 

na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Bornem Sulinowie. Ponadto Komisja Konkursowa opracowała i przyjęła  projekt 

ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie. W dniu 2 czerwca br. Komisja Konkursowa 

przekazała projekt ogłoszenia o konkursie  Burmistrzowi Bornego Sulinowa w celu 

publikacji w gazecie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym oraz podania do publicznej 

wiadomości na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie  i tablicach ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu oraz siedzibie podmiotu leczniczego.  



6 
 

2. W dniu 3 czerwca 2015 roku Zarządzeniem Nr 55/2015 ogłoszony został konkurs  

na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Bornem Sulinowie. Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Gazecie 

Wyborczej o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronie BIP Urzędu oraz tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie i tablicy ogłoszeń SP ZOZ w Bornem Sulinowie 

ul. Orła Białego 5. 

3. W dniu 11 czerwca br. przygotowano i przekazano wniosek  do Kuratorium Oświaty  

w Szczecinie o przekazanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników za okres kwiecień i maj 2015 roku. 

4. W związku ze zmianą ustawy o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach trwają 

wzmożone prace w Archiwum Zakładowym Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. 

Prace te polegają na przekwalifikowaniu znacznej części dokumentów do kategorii „A” 

oraz przekwalifikowaniu dokumentów do wyższej kategorii BE lub B-10. 

5. W dniu 18 maja br. przekazano do Urzędu Skarbowego w Szczecinku oświadczenia 

majątkowe za rok 2014 pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie  

oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Borne Sulinowo. Oświadczenia 

majątkowe radnych Rady Miejskiej, kierowników jednostek i pracowników Urzędu  

zostały umieszczone  w BIP Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. 

6. W maju 2015 r. prawnik udzielający porad prawnych dla mieszkańców miasta i gminy 

Borne Sulinowo udzielił następującej pomocy prawnej: przyjął ogółem 17 osób i udzielił 

26 porad. 

7. Zarejestrowano 1633 pism wpływających do Urzędu. 

8. Wysłano 1812 przesyłek poleconych, 377 listów zwykłych oraz około 85 sztuk plakatów. 

9. Pobrano opłatę skarbową w wysokości 1.410,00 zł. 

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

wywieszono 25 obwieszczeń oraz plakaty okolicznościowe. 

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

1. Uzupełnienie zaległej oraz aktualnej korespondencji w kancelarii. 

2. ustalenie posiedzenia komisji mieszkaniowej i sporządzenie protokołu z jej posiedzenia 

(weryfikacja projektu listy osób oczekujących na przydział lokalu komunalnego oraz 

rozpatrzenie 5 wniosków o przydział lokalu socjalnego), 

3. Sporządzanie co miesięcznej deklaracji podatkowej  

4. Archiwizowanie dokumentów z 2008r.: działka nr 244 obręb Łubowo; działka  

nr 120/1 obręb Kucharowo; działka nr 18/2 obręb Juchowo; działki nr 113/1 obręb 

Kucharowo; działki nr 1/2 obręb Liszkowo; działka nr 12/130 obręb Dąbrowica; działka 

nr 154/6 obręb Starowice; działki 54/9-54/12 i 54/14 obręb Silnowo; działka nr 576/8 

obręb Łubowo; działka nr 576/9 obręb Łubowo; działka nr 576/15 obręb Łubowo; 

działka nr 380 obręb Krągi; działka nr 12/126 obręb Dąbrowica; działki nr 96, 97 obręb 

Przybysław gmina Świdwin; działka nr 331/3 obręb Krągi;  

5. Sporządzenie pisma dotyczącego oddelegowania przewodniczącej na posiedzenie 

komisji mieszkaniowej w dniu 18.06.2015r.,  

6. Sporządzenie pism dotyczących rozpatrzenia wniosków o najem lokali mieszkalnych 

socjalnych wchodzących w zasób mieszkaniowy Gminy Borne Sulinowo – 3szt. 

. Zawarto umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne  Sulinowo: 
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   nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką 

nr 409/12 o powierzchni 0,0458 ha, położonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi, 

gmina Borne Sulinowo, 

   ogródki działkowe oznaczone w planie ogródków nr 1, nr 2, nr 3 o łącznej powierzchni 

uprawnej 250m
2
 wydzielone z nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów 

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

w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo. 

2. Zawarto umowy użyczenia na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne 

Sulinowo: 

 część gruntu tj. 720 m
2
 z nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków działką nr 41/10 o pow. 0,3542 ha, położonej w miejscowości Borne 

Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo, 

   część budynku administracyjno-biurowego tj. 27 pomieszczeń (licząc od pomieszczenia 

nr 11 do pomieszczenia nr 37 wg. inwentaryzacji sporządzonej w 2011r.) usytuowanych 

na parterze budynku o ogólnej pow. użytkowej 485,05 m
2
  wraz z przynależnym gruntem 

o pow. 1763,9m
2
 z nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką 

nr 41/6 o pow. 0,4047 ha, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, 

gmina Borne Sulinowo,  

   część gruntu o pow. 567 m
2
 z nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów 

i budynków działką nr 62/34 o pow. 5,8633 ha, położonej w miejscowości Borne 

Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo, 

3. Wystawiono oferty nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 

 część budynku magazynowo-produkcyjnego o pow. użytkowej 317,89 m
2
 wraz z gruntem, 

usytuowanego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 87/156 

o pow. 0,4241 ha, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 6, gmina 

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

dzierżawy podana w wykazie: za obiekt: 2,23zł/m
2
 + obowiązujący podatek VAT, 

za grunt: 1,00 zł/m
2
 + obowiązujący podatek VAT, 

 nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 1000m
2
 oznaczona w ewidencji gruntów 

i budynków nr 44/24 o pow. 0,1000 ha położonej w miejscowości Silnowo, obręb 

Silnowo, gmina Borne Sulinowo.  Okres dzierżawy  do 3 lat, minimalna roczna stawka 

czynszu z tytułu dzierżawy podana w wykazie: za grunt 0,22 zł/m
2
 + obowiązujący 

podatek VAT. 

4. Sporządzono projekty uchwał do akceptacji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie                  

na przekazanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne 

Sulinowo: 

 część budynku magazynowo-produkcyjnego o pow. użytkowej 317,89 m
2
 wraz z gruntem, 

usytuowanego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 87/156 

o pow. 0,4241 ha, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 6, gmina 

Borne Sulinowo.  Okres dzierżawy  do 10 lat 

7. Rozwiązano umowy dzierżaw nieruchomości dotyczących: 

 ogródka działkowego oznaczonego w planie ogródków nr 86, o łącznej  pow. 400m
2

 

wydzielonego z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 147/1, 

Nr 148/1 położonych w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo.  
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 części gruntu tj. 590 m
2 

z nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów 

i budynków działka nr 277/3 o pow. 0,1730 ha, płożonej w miejscowości Silnowo, obręb 

Silnowo, gmina Borne Sulinowo 

9. Zgodnie z informacjami o rozwiązaniu umów dzierżaw dokonano: 

 protokolarnego przejęcia ogródków działkowych oznaczonych w planie ogródków nr  91, 

nr 100 o łącznej pow. 500 m2 wydzielone z nieruchomości niezabudowanych, 

oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 147/1 i 148/1 o pow. łącznej  

pow. 4,5996 ha, położonych w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo, 

 protokolarnego przejęcia ogródka działkowego oznaczonego w planie ogródków nr  86, 

o pow. 400 m2 wydzielonego z nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych 

w ewidencji gruntów i budynków nr 147/1 i 148/1 o pow. łącznej  

pow. 4,5996 ha, położonych w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo. 

10. Wyrażono zgodę dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie na udostępnienie 

działki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 26/5 o pow. 0,4704 ha położonej 

w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo w celu 

zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla turystów odwiedzających 

imprezę „ Zlot Pojazdów Militarnych” Zgoda obowiązuje od 08.08.2015r.  

do 24. 08.2015r. 

11. Wyrażono zgodę dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem 

Sulinowie na udostępnienie nw. działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: 

- Nr 43/1 o pow. 0,3100 ha, 

- część Nr 42 o ogólnej pow. 0,2428 ha 

- Nr 89/163 o pow. 0,1344 ha, 

- Nr 89/164 o pow. 0,1400 ha, 

- Nr 89/165 o pow. 0,1399 ha, 

- Nr 89/166 o pow. 0,1284 ha, 

- Nr 89/167 o pow. 0,1385 ha, 

- Nr 89/168 o pow. 0,1014 ha, 

- Nr 89/169 o pow. 0,1036 ha, 

- Nr 89/170 o pow. 0,1130 ha 

 położonych w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmin Borne Sulinowo 

w celu zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla turystów 

odwiedzających imprezę „ Zlot Pojazdów Militarnych” Zgoda obowiązuje 

od 08.08.2015r. do 24. 08.2015r. 

12. Wyrażono zgodę dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie 

na przeprowadzenie prac mających podnieść atrakcyjność turystyczną, działki oznaczonej 

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

Łubowo, obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo, będącej przedmiotem umowy Użyczenia 

GN.6850.2.2014.ER z dnia 23.01.2014r. (plaża w Łubowie)., 

13. Wystosowano do dzierżawcy pismo informujące o konsekwencji wynikających z braku 

regulowania bieżących płatności oraz zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego 

i podatków. 

14. W celu aktualizacji danych wystosowano do strony zapytanie o sposobie korzystania 

z gruntów ujętych w umowie użyczenia z dnia 27.06.2000r. 

15. Wezwano do złożenia wyjaśnień dwie osoby wnioskujące o nadanie numeru 

porządkowego w Łubowie oraz Dąbrowicy. 

1. Opisano faktury i rachunki dotyczące części wspólnych lokali mieszkalnych 

znajdujących się we WM a wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Borne 
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Sulinowo oraz opisano faktury dotyczące utrzymania budynku wielorodzinnego przy                       

ul. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie. 

2. Wprowadzenie faktur i rachunków do zestawień tabelarycznych dotyczących 

poniesionych kosztów za 2015r. zgodnie z zaplanowanym budżetem. 

3. Sporządzono rozliczenie zużycia wody i odprowadzania ścieków dla budynku 

położonego przy ul. Strzeleckiej 3 w Łubowie. 

4. Sporządzono rozliczenie wody i odprowadzania ścieków z lokalu służbowego 

znajdującego się w Remizie OSP w Łubowie przy ul. Kościuszki 31. 

5. Sporządzono 12 szt. żądań zapłaty odszkodowań z tytułu bezumownego zajmowania 

lokali socjalnych tj.: 9A/3, 9A/4, 9A/7, 9A/9, 9A/12, 9A/13, 9A/14, 9A/17, 9A/18, 9A/21 

oraz 9B/12, 9B/16 za m-c kwiecień i maj 2015r. 

6. Sporządzenie zamówienia na wykonanie czyszczeń przewodów kominowych                    

w budynkach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Borne Sulinowo –                 

I Etap.  

7. Sporządzenie zarządzenia Burmistrza Bornego Sulinowa w sprawie powołania 

Komisji do ustalenia czy Pan Jan Wierdak wstąpił w stosunek najmu po zmarłej Teresie 

Ruckiej zamieszkałej w lokalu mieszkalnym nr 5 położonym przy Al. Niepodległości 3B             

w Bornem Sulinowie. 

8. Udzielenie odpowiedzi pisemnej lokatorowi zamieszkałemu w lokalu komunalnym           

nr 1 znajdującym się w budynku nr 22 w m. Śmiadowo, że wniosek pozostaje bez realizacji            

do momentu zakończenia postępowania prowadzonego przez PINB w Szczecinku (dot. 

zamurowania otworu drzwiowego w pomieszczeniu kuchni, tworząc dwie oddzielne izby). 

9. Wystosowano pismo do najemcy zamieszkałego w Śmiadowie 22/1 przywołujące            

do przestrzegania porządku domowego pod warunkiem wypowiedzenia umowy najmu.  

10. Wystosowano pismo wewnętrzne do referatu FB z prośbą o zaprzestanie obciążania 

Pani Substych Zofii zam. w lokalu nr 17-18 przy ul. Kasztanowej 9 w m. Kłomino z uwagi  

na przejęcie protokołem zdawczo – odbiorczym ww. lokalu. 

11. Sporządzenie protokołu zdawczo – odbiorczego z przejęcia lokalu nr 2-3 przy ul. 

Kasztanowej 9 w Kłomino od Firmy Zakład Sprzętowo – Transportowy Czesław Pawłowski, 

ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola. 

12. Udzielono odpowiedzi pisemnej Pani Zuzannie Charchut, że została ujęta jej prośba          

w sprawie uwzględnienia osób za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 6 osób na 5 

osób zamieszkałych w lokalu nr 21 przy ul. Słowackiego 9A w Bornem Sulinowie.   

13. Udzielono odpowiedzi pisemnej na pismo Pani Zuzanny Charchut, iż została 

wyrażona zgoda Burmistrza Bornego Sulinowa na przejecie protokołem zdawczo – 

odbiorczym lokalu nr 21 przy ul. Słowackiego 9Aw Bornem Sulinowie w zaproponowanym 

przez nią terminie, który zajmuje bezumownie. 

14. Wystosowano pismo wewnętrzne do referatu FB celem zmniejszenia zobowiązania 

finansowego ciążącego na dłużniku zam. bezumownie w lokalu nr 9 przy ul. Słowackiego 9A 

w Bornem Sulinowie z tytułu odpracowania odszkodowania na rzecz Gminy Borne Sulinowo. 

15. Wystosowano pismo do dłużnika zam. w lokalu nr 9 przy ul. Słowackiego 9A                   

w Bornem Sulinowie, iż wywiązał się z porozumienia w sprawie odpracowania 

odszkodowania z tytułu bezumownego zajmowania ww. lokalu.  

16. Podpisano porozumienie dotyczące warunków odpracowania odszkodowania z tytułu 

bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Słowackiego 9A w Bornem 

Sulinowie. 

17. Pismo do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w sprawie oddelagewania Pani 

Stanisławy Gajdzis w celu odpracowywania zadłużenia. 
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18. Sporządzono rozwiązanie porozumienia w sprawie odpracowania odszkodowania            

na rzecz Gminy Borne Sulinowo z tytułu bezumownego zajmowania lokalu socjalnego w 

Bornem Sulinowie przy ul. Słowackiego 9A/4 z uwagi na brak jego realizowania. 

19. Wystosowano pismo wewnętrzne do referatu FB celem zmniejszenia zobowiązania 

finansowego ciążącego na dłużniku zam. w lokalu nr 2 w budynku nr 39 w Juchowie z tytułu 

odpracowania zaległości czynszowych na rzecz Gminy Borne Sulinowo. 

20. Pismo do najemcy zam. w lokalu nr 2 w budynku nr 39 w m. Juchowo, iż wywiązał 

się częściowo z porozumienia w sprawie odpracowania zaległości czynszowych. 

21. Wizja w terenie 22, 26.03.2015r. z której sporządzono protokół. 

22. Pismo do FB z prośbą o zaprzestanie obciążania Pani Teresy Ruckiej zam. w lokalu     

nr 5 przy Al. Niepodległości 3B w Bornem Sulinowie z uwagi na jej śmierć. 

23. Udzielono odpowiedzi pisemnej na pismo Pana Jana Wierdaka, że nie została 

wyrażona zgoda Burmistrza Bornego Sulinowa na zawarcie umowy najmu na lokal nr 5 przy 

Al. Niepodległości 3B w Bornem Sulinowie.  

24. Wezwanie do opróżnienia i opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu 

mieszkalnego nr 5 przy Al. Niepodległości 3B w Bornem Sulinowie. 

25. Wystosowano pismo na Policję w sprawie udzielenia informacji, kto zamieszkuje            

w lokalu nr 16 przy ul. Słowackiego 9B w Bornem Sulinowie. 

26. Przekazano Radcy prawnemu teczkę sprawy lokalu nr 16 przy ul. Słowackiego 9B             

w Bornem Sulinowie celem złożenia pozwu o eksmisję z ww. lokalu. 

27. Przekazanie sprawy do Referatu RI celem rozeznania i ewentualnego wykonania 

kratki do otrzepywania butów przed wejściem głównym do klatki „A” do budynku przy             

ul. Słowackiego  9 w Bornem Sulinowie. 

28. Udzielenie odpowiedzi na pismo najemcy zam. w lokalu socjalnym nr 6 przy                    

ul. Słowackiego  9A w Bornem Sulinowie, że nie została wyrażona zgoda Burmistrza                    

na zwolnienie ze sprzątania klatki schodowej oraz korytarza piwnic. 

29. Przekazanie w formie tabelarycznej odczyty wodomierzy lokali komunalnych za okres 

od 31.03.2015r. do 20.05.2015r. dla zarządcy budynku WMN przy Al. Niepodległości 4               

w Bornem Sulinowie oraz do WM „ORZEŁ” za okres od 31.03.2015r. do 20.05.2015r. 

30. Potwierdzenie wniosku o dodatek mieszkaniowy dla lokalu nr 7 przy                               

Al. Niepodległości 4C  w Bornem Sulinowie. 

31. Wizja w terenie 29.05.2015r. zdjęcie licznika energetycznego w budynku przy                

ul. Kasztanowej 9 w Kłominie. 

32. Przekazanie sprawy do referatu FB celem przelania środków finansowych                        

za czyszczenie przewodów kominowych (dymowych) w budynku Jeleń 18 zgodnie                            

z posiadanym udziałem do nieruchomości wspólnej. 

33. Udzielenie odpowiedzi pisemnej PINB w Szczecinku w sprawie podania budynków 

wielkopowierzchniowych, których Gmina Borne Sulinowo jest właścicielem. 

34. Uczestniczenie w zebraniu Komisji Mieszkaniowej. 

35. Złożenie korekt do deklaracji śmieciowej dot. budynku przy ul. Słowackiego 9 A i B 

w Bornem Sulinowie. 

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 

1. W miesiącu czerwcu 2015 r. przesłano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi            

za pomocą aplikacji, informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie                            

i rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym tj.  za miesiąc maj 2015 r.. 

2. W miesiącu czerwcu 2015 r. dokonano analizy wpłat i zaległości z tytułu podatków            

za I półrocze 2015 r. 
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3. W miesiącu czerwcu 2015 r. przesłano do podatników zawiadomienia o wszczęciu 

kontroli podatkowych. 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH 

1. Działalność  Komisji ds. PRPA. 

W okresie międzysesyjnym wszczęto 3 postępowania  o  zobowiązanie do leczenia 

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

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

pisma do Komisariatu Policji oraz sporządzono umowy na przeprowadzenie wywiadów 

środowiskowych. Ponadto skierowano do biegłych – psychologa i psychiatry  

4 teczki akt sprawy w celu przebadania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia,  

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

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

podtrzymującą po odbytej terapii podstawowej dla 5 osób.  

Podpisano 3 umowy zlecenia dla pracownika socjalnego na sporządzenie wywiadu 

środowiskowego w ramach prowadzenia postępowania o zobowiązanie do leczenia 

odwykowego.  

Współpracowano ze służbami 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 objęto w  14 zgłoszonych.  Osoby te kierowane są głównie 

do prac porządkowych w miejscu ich zamieszkania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

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

oraz praca społecznie użyteczna wyznaczono następujące jednostki:  

1. 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. Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 21, 

9. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie,                            

ul. Orła Białego 5, 

10. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5, 

11. Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,  

ul. Kruczkowskiego 5,  

12. Biblioteka Miejska w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 1, 
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13. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Bornem Sulinowie,  

ul. Kolejowa 16, 

14. Nadleśnictwo w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 32, 

15. Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6.  

3. USC 

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

1. Liczba sporządzonych aktów urodzeń: 

 

a)  ogółem  0 

 b) w tryb. art. 73  0 

2. Liczba sporządzonych aktów małżeństw  

 a) ogółem 12 

 b) w tryb. art. 73  1 

3. Liczba sporządzonych aktów zgonu 

 a) ogółem 9 

4. Liczba wydanych decyzji administracyjnych   

 Uzupełnienia  4 

 Sprostowania  4 

 o zmianie imienia i nazwiska 2 

5. Liczba wydanych odpisów i zaświadczeń   

 Liczba odpisów skróconych ( z wyłączeniem odpisów 

wydanych na drukach wielojęzycznych)  
56 

 Liczba odpisów zupełnych  7 

6. Liczba przyjętych oświadczeń o wstąpieniu  

w związek małżeński 

 

 w lokalu usc 6 

 poza lokalem usc - 

7. Liczba innych czynności kierownika usc  

 - liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających brak 

okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa                   

( art. 4 kro )  

7 

 - liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających, że 

obywatel polski lub zamieszkały na terytorium RP 

cudzoziemiec mniemający obywatelstwa żadnego 

państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć 

małżeństwo za granicą ( art. 71 )  

7 

8. Liczba wyroków rozwodowych przesłanych przez 

Sądy Okręgowe  
4 

9.  Liczba sporządzonych przypisków do aktów stanu 

cywilnego  
56 

4.  Dowody osobiste: 

- wprowadzono  80 wnioski o wydanie dowodów osobistych, 

- wydano 79 dowodów osobistych. 
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 5. Działalność gospodarcza. 

W CEIDG dokonano następujące zmiany: 

- zarejestrowano 6 nowych działalności gospodarczą, 

- wprowadzono 6 zmian, 

- wykreślono  4 wpisy, 

- wznowiono 1 działalności gospodarcze. 

6.  Ewidencja ludności: 

Liczba Ludności  wg stanu na dzień 17.06.2015r.  

MIASTO BORNE SULINOWO 

                                              - pobyt stały     4493                  pobyt czasowy     285 

GMINA BORNE SULINOWO 

                                              - pobyt stały    4895                  pobyt czasowy      139 

            R a z e m                                            9388                                                424 

Ogółem ludność       9812 

W okresie od 20.05.2015  do  17.06.2015  zarejestrowano: 

- zameldowania na pobyt stały  22 

- zameldowania na pobyt czasowy  12 

- przemeldowanie    1 

- zameldowanie cudzoziemców                   -- 

- wymeldowanie z pobytu stałego  4 

- wymeldowanie z pobytu czasowego 2 

- wymeldowanie administracyjne  1 

- postępowanie administracyjne o wymeldowanie   1 

Udzielono odpowiedzi na  41  wniosków o udostępnienie danych osobowych. 

Wydano  14  zaświadczeń o zameldowaniu. 

Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych / 2 stałe- sklep  Juchowo,                        

1 jednorazowe/ 

Zarejestrowano 1 rodzinę o wydanie Kart Dużej Rodziny. 
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REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY 

1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów  

"Montaż oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne 

Sulinowo" 

Dn. 02.06.2015r. w Urzędzie Marszałkowskim WZP podpisano umowę o przyznanie pomocy 

w ramach PROW 2007-2013, działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 

wiejskiej".  

Dn. 05.06.2015r. Zarząd WFOŚiGW w Szczecinie przyznał Gminie Borne Sulinowo dotację 

w kwocie 22.137,50 zł oraz pożyczkę w kwocie 22.137,50 zł. Całkowita wartość zadania 

wynosi  217.833,00, dotacja z PROW 2007-2013 - 132.825,00 zł, wkład własny Gminy Borne 

Sulinowo - 40.733,00 zł.  

Dn. 08.06.2015r. przesłano do Urzędu Marszałkowskiego WZP dokumentację                                 

z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem oceny. 

Dn. 09.06.2015r. zakończono i odebrano protokołem roboty budowlane. 

PROW 2007-2013, działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 

"Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych 

na terenie Gminy Borne Sulinowo" 

Dn. 26.05.2015r. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego WZP dokonali kontroli projektu               

w miejscu. Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadania. Dn. 28.05.2015r. Urząd 

Marszałkowski WZP zlecił ARiMR płatność w kwocie 324.386,00 zł. 

PROW 2007-2013, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 

"Budowa na terenie Gminy Borne Sulinowo mikroinstalacji prosumenckich 

wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii 

elektrycznej lub cieplnej" 

Dn. 01.06.2014r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim WZP wniosek o przyznanie pomocy 

w kwocie 782.462,00 zł. Całkowita wartość zadania szacowana jest na 927.990,00 zł.  

PFRON, Program wyrównywania różnic między regionami II, Likwidacja barier                 

w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania 

poprzez zakup dla Szkoły Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem 

Sulinowie windy dla uczniów niepełnosprawnych  

Dn. 21.05.2015r. do Starostwa Powiatowego w Szczecinku wysłano dokumenty niezbędne    

do przekazania Gminie środków finansowych na realizację zadania.  

Dn. 02.06.2015r. Gmina otrzymała środki finansowe w kwocie 57.277,26 zł.  

Dn. 09.06.2015r. oznakowano miejsce realizacji operacji.   

Dn. 15.06.2015r. wysłano rozliczenie zadania. 
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Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kultura Dostępna, „Poszerzenie 

oferty kulturalnej CKiR poprzez realizację projektu "KULTURAlna gmina - teatr, lalki 

i opera" 

Dn. 28.05.2015r., w imieniu Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, złożono 

wniosek o dofinansowanie kwotą 60.140,00 zł zadania, którego całkowita wartość szacowana 

jest na 67.100,00 zł. Projekt „KULTURAlna gmina- teatr, lalki i opera" ma na celu 

stworzenie kompleksowej oferty kulturalnej w gminie Borne Sulinowo. W projekcie 

zaplanowano organizację spotkań z operą i operetką, warsztaty lalkarskie w świetlicach 

wiejskich, koncert interaktywny „Wzór na utwór”, a także 5 wycieczek: 2 do Poznania i 3            

do Gdańska/Gdyni.   

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Program Youngster Plus 

Dn. 18.05.2015r. do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej przesłano Umowę                 

o współpracy w ramach programu Youngster Plus na rok szkolny 2015/2016.  

„Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach 

użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” KIK/48 (projekt ZMiGDP), 

zadanie gminy Borne Sulinowo "Modernizacja systemu grzewczego wraz                                 

z termomodernizacją budynku szkoły w m. Juchowo" 

Dn. 12.06.2015r. 3 pracowników Urzędu uczestniczyło w szkoleniu w Kołobrzegu                    

dot. realizacji projektu.  

2. Promocja 

a) strona internetowa  

Aktualizowano urzędową stronę internetową www.bornesulinowo.pl. 

b) komunikator SISMS 

Powiadamiano mieszkańców o ważnych wydarzeniach za pomocą SMSów i MMSów.  

c) media 

Opracowano i przekazano informacje do czerwcowej wkładki Głosu Koszalińskiego 

„Regiony”. 

 

d) materiały graficzne 

 opracowanie i druk identyfikatorów dla pracowników Urzędu, 

 opracowanie i druk gratulacji dla pracowników DPS w Bornem Sulinowie z okazji    

20-lecia działalności, 

 opracowanie graficzne projektu tablicy „WiFi hotspot”, 

 opracowanie i druk gratulacji dla pracowników Powiatowego Zarząd Dróg                        

w Szczecinku z okazji Dnia Drogowca, 

 opracowanie i druk zaproszeń na uroczystość z okazji 25-lecia samorządności, 

 opracowanie i druk zaproszeń na obchody 20-lecia Klubu Sportowego „Pionier 95″, 

 opracowanie graficzne tablic i naklejek promocyjnych PROW 2007-13 oraz 

WFOŚiGW w Szczecinie do projektu „Montaż oświetlenia zasilanego energią                 

ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo”. 

 

 

 

http://www.bornesulinowo.pl/
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e) materiały promocyjne 

Dn. 19.05.2015r. zlecono druk plakatów wystawy „Eksperymentuj z Centrum Nauki 

Kopernik”. Wystawę w BKO Borne Sulinowo zorganizował Borneński Uniwersytet 

Trzeciego Wieku.  

Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie grawerów pamiątkowych z okazji 25-lecia 

samorządności.  

3. Zagospodarowanie terenu gminy 

Dn. 27.05.2015r. zakończono prace nad Lapidarium zlokalizowanym na cmentarzu 

komunalnym w Bornem Sulinowie. W ramach prac posadowiono płytę pamiątkową z tekstem 

w j. polskim i j. niemieckim oraz ustawiono poniemieckie krzyże i płyty nagrobne.  

Na wniosek sołtysa Juchowa przystąpiono do prac nad wykonaniem tablicy informacyjnej             

o historii pałacu w Juchowie. Tablica zostanie ustawiona w pobliżu budynku pałacu do końca 

czerwca br. Zlecenie jest finansowane przez Spółkę Rolniczą Juchowo Farm oraz Radę 

Sołecką w Juchowie.  

4. Współpraca z zagranicą 

Przygotowano wizytę delegacji z niemieckiej gminy partnerskiej Amt Anklam Land. 

Przedstawiciele gminy partnerskiej odwiedzili Borne Sulinowo 22 maja br., spotkali się                

z władzami miasta oraz zwiedzili Izbę Muzealną i miasto. Według deklaracji obu stron 

istnieje poważana szansa na wznowienie współpracy partnerskiej między gminami.  

5. Organizacje pozarządowe 

Do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przesłano ankietę „Monitoring współpracy 

samorządu  

z organizacjami pozarządowymi”. 

Zgodnie z wnioskiem Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Łubowo, sporządzono aneks do 

umowy z dnia 23.02.2015r. na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania                        

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

6. Sport 

Przygotowano wniosek w sprawie organizacji Europejskiego Tygodnia Sportu w Bornem 

Sulinowie, który przesłano do Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich. Z przebiegu imprez 

sportowych sporządzono sprawozdanie.  

W związku z obchodami Jubileuszu 20-lecia Klubu Sportowego „Pionier 95” opracowano 

projekty zaproszeń i przesłano je do wskazanych przez prezesa Klubu osób. 

7. Imprezy  

Wydano pozwolenie dla CKiR w Bornem Sulinowie na organizację V Jubileuszowego 

Pikniku Folk, który odbył się 23 maja br. w Jeleniu. 
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Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych "Gąsienice i Podkowy"  

Wystąpiono do mediów o objęcie patronatu medialnego nad imprezą. 

Wystąpiono z wnioskiem do Starosty Szczecineckiego o dofinansowanie organizacji Zlotu. 

Dn. 5 czerwca br. Starostwo Powiatowe w Szczecinku wsparło imprezę kwotą 6.000,00 zł. 

8. Oświata 

Stypendia szkolne  

Do 148 wnioskodawców przesłano decyzje przyznające II transzę stypendium szkolnego.            

Dn. 15 czerwca br. do Banku Spółdzielczego w Bornem Sulinowie przekazano listy wypłat 

stypendiów. Pomoc edukacyjną w łącznej kwocie 75.293,32 zł wypłacono wnioskodawcom    

w dniach 15–16 czerwca br.  

Rozliczono przyznane kwoty stypendium 2 wnioskodawców, którzy przedstawili faktury                

i rachunki zgodne z kwotami określonymi w decyzjach. 

Wyprawka szkolna 

Na podstawie danych przesłanych przez dyrektorów szkół z terenu gminy Borne Sulinowo  

sporządzono listę zbiorczą dot. liczby uczniów klas I, II, IV szkół podstawowych i I klas 

gimnazjów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 otrzymają dofinansowanie do podręczników. 

Lista przesłana zostanie do kuratorium Oświaty w Szczecinie. 

Do dyrektorów szkół z terenu gminy Borne Sulinowo przesłano pisma dot. procedur 

związanych z programem „Wyprawka szkolna”. Dyrektorów poproszono o 

rozpowszechnienie informacji wśród rodziców uczniów klas III szkoły podstawowej                     

i rodziców uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności  oraz o określenie 

terminów przyjmowania wniosków od rodziców, którzy w roku szkolnym 2015/2016 

otrzymają dofinansowanie do podręczników.  

Na stronie internetowej urzędu zamieszczono szczegółową informację dot. rządowego 

programu „Wyprawka szkolna”.  

REFERAT INWESTYCJI 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA 

I. Przygotowano i wydano: 

1.  Trzydzieści zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Cztery wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. Wszczęto jedno postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy                                      

i zagospodarowania terenu w obrębie Cimino. 

II. Informacja o prowadzonych  pracach w zakresie planowania przestrzennego: 

1. Projekt zmiany studium uwarunkowań dla obrębu Komorze i projekt miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla działek                              

nr ewid. 2/1, 5/7, 33/5, 33/6, 61/4, 66, 70, 84/2, 89/4 położonych w miejscowości Komorze 

oraz zmiana studium dla obrębu Komorze. 
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W dniu 11 maja 2015r. projekt zmiany studium został przekazany do opiniowania i uzgodnień 

 

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grzywnik 

 

W dniu 24 września 2014r. wystąpiono do Marszałka Województwa o zawieszenie 

postępowania w sprawie wyrażenia opinii na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele 

nieleśne.  

Trwa procedura zmiany klasy użytku leśnego na wniosek właścicieli gruntów objętych 

zmianą planu miejscowego. 

 

3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juchowo, 

Jelonek, Silnowo i Piława. 

 

Projekt planu dla obrębu Jelonek, Juchowo i Silnowo został  uzgodniony. Uzyskano zgodę 

Ministra rolnictwa na wyłączenie terenów z produkcji rolnej. 

Projekt planu dla obrębu Piława został uzgodniony przez 30 instytucji. Czekamy na zgodę 

Ministra Środowiska na zmianę gruntów leśnych na cele nieleśne. 

 

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

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

położonych w obrębie Dąbrowica. 

 

Z uwagi na wymaganą zmianę studium uwarunkowań dla obrębu Dąbrowica prace 

planistyczne rozpoczną się w późniejszym terminie.  

 

6. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Borne 

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

 

  W dniu 16 kwietnia 2015r.. projekt zmiany studium został przesłany do uzgodnień. 

 Projekt jest w trakcie uzgadniania z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska                     

w Szczecinie oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie. 

 

7. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego                

dla obrębu 06 i 07 położonych w Bornem Sulnowie. 

 

  W dniu 16 kwietnia 2015r.. projekt zmiany studium został przesłany do uzgodnień. Projekt 

jest w trakcie uzgadniania z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie 

oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie. 

III. W ramach zarządzania drogami gminnymi w okresie międzysesyjnym: 

 

1. Wydano jedną decyzję, w której naliczono opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg 

publicznych w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury 

technicznej oraz obiektów handlowych i reklam na terenie miasta i gminy Borne 

Sulinowo, 

2. Zawarto dwie umowy, w których naliczono opłaty za zajęcie nieruchomości 

drogowych w związku z wbudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej                  

na terenie gminy Borne Sulinowo, 

3. Zawarto trzy umowy zezwalające na lokalizację urządzeń infrastruktury 

technicznej w pasie dróg wewnętrznych oraz na udostępnienie pasa drogowego            
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na cele budowlane zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 Ustawy – Prawo budowlane                 

z dnia 7 lipca 1994r. w na terenie gminy Borne Sulinowo. 

 

4. Wydano dwa uzgodnienia zezwalające na lokalizację zjazdu z dróg gminnych  

na nieruchomości przyległe. 

 

5. Wydano jedno oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

 

6. Udzielono odpowiedzi na trzy pisma od mieszkańców związanych z zarządzaniem 

drogami na terenie miasta gminy Borne Sulinowo w sprawie remontów chodników 

oraz budowy progów zwalniających. 

 

IV. Zadania inwestycyjne. 

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

zamówień publicznych - art. 4 pkt. 8, tj.: 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert, 

- zawarto umowę lub zlecenie na realizację, 

- rozliczono zadanie poprzez opisanie i sprawdzenie pod względem merytorycznym 

faktur, 

dla następujących zadań: 

1) „Wymiana bramy garażowej oraz montaż bramy wjazdowej, furtki i ogrodzenia 

obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubowie”  

– prace budowlane są na ukończeniu. 

2)  Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Pile:  

- trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu plaży przy ul Nadbrzeżnej                        

w Bornem Sulinowie. 

 

3)  Remont sali bioróżnorodności w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie. 

- prace remontowe są na ukończeniu. 

 

4)  Remont w budynku OSP w Łubowie. 

 - trwają prace remontowe. 

 

5)  Montaż oświetlenia terenu zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie 

Gminy Borne Sulinowo (20szt.). 

- odebrano i zakończono inwestycję. 

 

6) Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz                           

z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego 

nadzoru autorskiego dla zadania rozbudowy z przebudową budynku Zespołu Szkół              

w Łubowie o budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-technicznym                            

i higieniczno-sanitarnym oraz pomieszczeniami stołówki z pełnym zapleczem 

kuchennym, socjalnym i magazynowym. 

- trwają prace projektowe. 

 

7)  Budowa na terenie Gminy Borne Sulinowo mikroinstalacji prosumenckich 

wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii 

elektrycznej lub cieplnej, 

- wyłoniono wykonawcę, 
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- podpisano umowę na wykonanie dokumentacji,  

- zakończono prace projektowe i złożono wniosek o dofinansowanie,  

 

8)  Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika przy budynku 

wielorodzinnym na ul. J. Słowackiego 1 w Bornem Sulinowie, 

- przygotowano dokumentację i dokonano zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót 

budowlanych do Starostwa Powiatowego w Szczecinku zgodnie Prawem 

Budowlanym. 

- wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę, 

- przekazano plac budowy, 

- prace zakończono i rozliczono 

 

9)  Zakup tarcicy sosnowej w celu wykonania remontów pomostów drewnianych i ławek 

w m. Piława i Dąbrowica oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Starowice, 

- wystosowano zaproszenie do złożenia ofert. 

- z uwagi na brak ofert ponowiono zaproszenia. 

 

10)  Sprzedaż z dostawą płotu sztachetowego wraz z akcesoriami do montażu w celu 

wykonania ogrodzenia placów zabaw publicznych w m. Rakowo oraz Uniemino                

na terenie gm. Borne Sulinowo, 

- zadanie w trakcie realizacji. 

  

11)  Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły                

w m. Juchowo, 

- ustalono wartość zamówienia publicznego, 

- w trakcie opracowania przedmiot zamówienia oraz SIWZ. 

12) Wykonanie prac remontowych na terenie Cmentarza Wojennego w Bornem 

Sulinowie. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. 

 

13) Koszenie traw w pasach drogowych. Wyłoniono wykonawcę, koszenia trwają. 

 

14) Wykonanie znaków, tabliczek kierunkowych z nazwami ulic oraz nr posesji                       

na słupkach do samodzielnego montażu. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy. 

 

15) Wykonanie prac budowlano remontowych na terenie Szkoły podstawowej w m. Jeleń, 

gm. Borne Sulinowo. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy. 

 

V. Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową: 

1. Trwa remont świetlicy wiejskiej w Piławie. Zakres remontu obejmuje 

wykonanie niezbędnych robót umożliwiających bezpieczne użytkowanie 

pomieszczeń świetlicy wiejskiej w tym remont kotłowni, remont części 

podłogi sali głównej, remont dachu itp. 

2. Trwają roboty budowlane związane z remontem sali bioróżnorodności                     

w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie. 

3. Cotygodniowy przewóz „miasteczka rowerowego” między szkołami na terenie 

Gminy Borne Sulinowo. 

4. Wykonano prace zabezpieczające na budynku świetlicy wiejskiej w Radaczu. 

5. Przeniesiono tablicę ogłoszeniową z Bornego Sulinowa do Przyjezierza. 

6. Rozpoczęto układanie terakoty w budynku OSP Łubowo. 
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7. Wykonano naprawę palisady na plaży wiejskiej w Piławie. 

8. Wykonano naprawę ławek. 

9. Wykonano czyszczenie i odnowienie napisów tablic na cmentarzu Radzieckim 

w Bornem Sulinowie.  

10. Naprawiono pomost przy plaży Zielonej w Bornem Sulinowie. 

ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI 

1.Po dokonaniu szczegółowej analizy organizacji pracy poszczególnych jednostek oraz 

indywidualnych konsultacjach z dyrektorami szkół zatwierdziłam Projekty Arkuszy 

Organizacji Pracy Szkół i Projekty Organizacji Oddziałów Przedszkolnych w szkołach na rok 

szkolny 2015/2016. Uwzględniono w nich  wszystkie zmiany w ramowych planach nauczania 

wynikające z właściwych Rozporządzeń MEN i  Zarządzenia Burmistrza Bornego Sulinowa 

nr 44 z dnia 04 czerwca 2009 r. w sprawie  ustalania wytycznych dotyczących organizacji 

pracy oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów i liceum prowadzonych 

przez Gminę Borne Sulinowo. 

2. Powołana przeze mnie  zarządzeniem nr 37/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. komisja                  

do rozpatrzenia wniosków o przyznanie dopłat do czesnego w ramach dofinansowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a,ust.1 Karty Nauczyciela oraz  

Budżetem Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok , § 4300, rozdział 80146, dział 801                         

na posiedzeniu w dniu 18.05.2015 r. rozpatrzyła pozytywnie 5 złożonych przez nauczycieli 

wniosków. Ogółem przyznana kwota dofinansowania dokształcania wyniosła 4860,00 zł.                

( słownie: cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt  zł.). 

3. Powołana przeze mnie zarządzeniem nr 38 z dnia 14 kwietnia 2015 r. Komisja Zdrowotna 

opiniująca wnioski o przyznanie świadczeń ze środków przeznaczonych na pomoc 

zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo zwanych dalej 

Funduszem Zdrowotnym rozpatrzyła i zaopiniowała pozytywnie 5 wniosków złożonych 

przez nauczycieli emerytów. Ogółem przyznana kwota dofinansowania wynosiła  3.800,00         

( słownie: trzy tysiące osiemset zł.) 

Pozytywnie rozpatrzono również wnioski złożone przez dwóch dyrektorów szkół                

o sfinansowanie udziału w  szkoleniu dotyczącym przygotowania placówki do wprowadzenia 

nowego SIO- (wprowadzenie i weryfikacja danych z uwzględnieniem najnowszych zmian)           

w kwocie ogółem 560,00 zł.  

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

W zakresie: 

a) spraw obronnych: 

- udział w ćwiczeniu MARATON 2015 w Świdwinie w dniach 9-10 czerwca br 

dotyczącym ewakuacji III stopnia. 

- kontynuacja przedsięwzięć związanych z nadawaniem świadczeń osobistych                   

na kurierów w ramach akcji kurierskiej; 

- prowadzenie postępowania w sprawie nie odbierania przesyłek z WKU - 2 osób, 

b) obrony cywilnej: 

-  nie realizowano; 

c)  zarządzania kryzysowego: 
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- w dniu 25 maja br. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego, podczas którego omówiono zagrożenia wynikające z okresu letniego            

i nakreślono na ten okres plan działania; 

 

d) zabezpieczenia ppoż. 

Zagrożenie pożarowe z powodu wysokich temperatur i braku opadów deszczu było 

wysokie. Mimo to na terenie gminy nie dochodziło do poważnych zagrożeń                       

i pożarów.  

      e)  zabezpieczenia funkcjonowania OSP: 

- OSP Łubowo utrzymuje gotowość do działania; 

- OSP Miasta Bornego Sulinowa utrzymuje gotowość do działania; 

- OSP Juchowo – utrzymuje gotowość do działania; 

OSP  brały udział w przedsięwzięciach związanych z Dniem Dziecka, Bożego Ciała. 

OSP Miasta Bornego Sulinowa zorganizowała w dniu 6.06.2015 r. ćwiczenia 

doskonalące. 

 

 

 

 

 

  


