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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  25 maja 2017 r. 

 

SPOTKANIA 

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła                                

w następujących spotkaniach: 

 

 02 czerwca 2017r. – uroczyste zakończenie roku akademickiego – Uniwersytet 

Trzeciego Wieku Borne Sulinowo, 

 03 czerwca 2017r. – Gminne obchody Dnia Strażaka - Juchowo, 

 07 czerwca 2017r. - akt notarialny – Notariusz Szczecinek, 

 12 czerwca 2017r. – spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół w Łubowie – sprawy 

bieżące, 

 12 czerwca 2017r. - spotkanie z Sołtysami Sołectw – zmiany zapisów regulaminu 

gospodarki odpadami, organizacja dożynek gminnych oraz sprawy bieżące, 

 13 czerwca 2017r. -   akt notarialny – Notariusz Złocieniec, 

 19 czerwca 2017r. - spotkanie z Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Strzeleckim 

"GILZA" – strzelnica, 

 20 czerwca 2017r. -  Rada Nadzorcza PUK Borne Sulinowo, 

 23 czerwca 2017r. – Zgromadzenie Wspólników PWiK Szczecinek, 

 23 czerwca 2017r. -  udział w uroczystości z okazji 70 –lecia Szkoły Podstawowej                

w Juchowie, 

 26 czerwca 2017r. -  oficjalne otwarcie zmodernizowanego ujęcia wody w Bornem 

Sulinowie, 

 

W sprawach skarg i wniosków w okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego 

Sulinowa  przyjęła  21  interesantów. 
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REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU 

 

1. W dniu 5 maja 2017 roku stosownie do art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) przesłano radnym Rady 

Miejskiej w Bornem Sulinowie sprawozdania finansowe Gminy Borne Sulinowo za 2016 

rok, w tym: 

- bilans z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo,  

- łączny bilans jednostek budżetowych Gminy Borne Sulinowo, 

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

Borne Sulinowo, 

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

2. W dniu 10 maja 2017 roku przesłano do Krajowej Agencji Informacyjnej „INFO” Sp. z 

o.o. w Olsztynie deklaracje uczestnictwa Gminy Borne Sulinowo w projekcie planowanym 

do realizacji przez Krajową Agencję Informacyjną „INFO” sp. z o.o. w odpowiedzi na 

konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17, który ma na celu wyłonienie projektów w 

ramach osi 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój. Wkład własny Gminy – forma niefinansowa.  

3. W dniu 18 maja 2017 roku na podstawie Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Bornego 

Sulinowa podano do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń w UM i BIP) informacje 

obejmujące: 

- wykonanie budżetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2016, 

- kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

- kwotę zobowiązań wymagalnych, 

- kwoty dotacji otrzymanych od JST i udzielonych innym JST, 

- wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, 

- wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, 

umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze 

wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, 

- wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. 

4. W sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/385/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa 

Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw 

w miejscowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława.”: 

- w dniu 29 maja 2017 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty w roku 2017 pożyczki w kwocie 

114.524,00 zł. 

5. W dniu 31 maja 2017 roku na podstawie Zarządzenia Nr 43/2017 Burmistrza Bornego 

Sulinowa wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok 

polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 761,00 zł na 

podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-

1.3111.94.2.2017.MR z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji 

celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na wypłacanie 
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wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 

1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – działanie 13.1.2.1.W.  

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 6.550,00 zł w 

ramach inwestycji kontynuowanych tj. z zadania pn. Wkład gminy do pozyskania środków 

unijnych do małych projektów do zadania pn. Zagospodarowanie placów i skwerów 

publicznych i wydatków bieżących (+, -) w kwocie 21.600,00 zł między rozdziałami i 

paragrafami, w tym 900,00 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.8/2017.AM z dnia 30 maja 2017 roku.  

6. W dniu 7 czerwca 2017 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

Zespół Zamiejscowy w Koszalinie skonsolidowany bilans jednostki samorządu 

terytorialnego Gminy Borne Sulinowo sporządzony na dzień 31.12.2016r. 

7. W dniu 8 czerwca 2017 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Szczecinie wniosek o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie 

zadania dotyczącego wypłaty dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 lipca 2017 

r. do 30 września 2017 r. Wnioskowana kwota 2.021,61 zł.  

 

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

1. Sporządzono żądania odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokali 

socjalnych/mieszkalnych za m-c kwiecień – szt. 27.  

2. Wystosowano pisma/odpowiedzi – szt. 5.  

3. Sporządzono zapytanie ofertowe na „Wykonanie uproszczonej inwentaryzacji, 

uproszczonego projektu remontu oraz przedmiaru robót dla budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 25 w Łubowie, położonego na terenie dz. nr 

277/2 w obrębie Lubowo, gm. Borne Sulinowo.  

4. Sporządzono nowe karty wymiaru opłat z tytułu zmiany stawki za śmieci – szt. 49. 

5. Sporządzono umowę najmu na czas nieoznaczony wraz z kartą wymiaru opłat - szt. 1 

6. Sporządzono korektę deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi – 

szt.1.  

7. Protokolarnie przyjęto lokal socjalny – szt. 1. 

8. Sporządzono deklaracje podatkowe za miesiąc maj br.  

9.  Wystąpiono so Sądu Rejonowego w Szczecinku z wnioskiem o założenie Księgi 

wieczystej. 

10. Wydano decyzje naliczające opłatę adiacencką z tyt. podziału działek.  

 11. Zawarto akt notarialny zamiany nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 

Gminy   Borne Sulinowo, położonej w miejscowości Rakowo, obręb Rakowo, gmina 

Borne Sulinowo na nieruchomości stanowiące własność osoby prywatnej.  

12. Zawarto akt notarialny sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 10, stanowiącej 

własność Gminy Borne Sulinowo, położonej przy Al. Niepodległości 3F w 

miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo.  

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

Mieszkaniowych, za miesiące: czerwiec 2017r.  

     14. Rozliczono dostawę mediów do nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy 

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

Silnowo. 

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

płatności.   

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

mienia gminnego za miesiąc styczeń 2016r. 

17. Zlecono zamówienia m.in. na: 
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 wycenę nieruchomości,  

 wykonanie wypisów i wyrysów, 

 wykonanie prac geodezyjnych. 
   

REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY 

 

1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów  

 

WFOŚiGW w Szczecinie, „Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią 

z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo” 

Dn. 15.05.2017r. do WFOŚiGW w Szczecinie przesłano dokumenty rozliczeniowe dotacji i 

pożyczki. Przyjęto i rozliczono koszt całkowity zadania w kwocie 259.052,10 zł.  

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Program modernizacji infrastruktury sportowej - 

edycja 2016, Przebudowa bieżni lekkoatletycznej okrężnej 4-torowej 400-metrowej na 

stadionie przy            ul. Sportowej w Bornem Sulinowie 

Dn. 17.05.2017r. przesłano do MSiT w Warszawie dokumentację poprzetargową: umowę                   

z wykonawcą, zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, aktualne zestawienie 

kosztów budowy oraz kosztorys ofertowy. Dokumentacja jest niezbędna do zawarcia aneksu    

z MSiT (poprzetargowa aktualizacja umowy). 

Dn. 01.06.2017r. - udział w przekazaniu Wykonawcy placu budowy. 

 

Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, Przygotowanie programów 

rewitalizacji, „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo”. 

Dn. 17.05.2017r. podpisano umowę na wykonanie usługi biegłego rewidenta.  

W związku z aktualizacją budżetu oraz harmonogramu wypłaty transz, dn. 25.05.2017r. 

zwrócono się do Urzędu Marszałkowskiego WZ z wnioskiem o aneks do umowy.    

 

MKiDN, Program Infrastruktura domów kultury, Przebudowa i wyposażenie Centrum 

Integracji i Animacji Kulturalnej w Silnowie 

MKiDN rozpatrzyło złożone odwołania - wniosek nie otrzymał dofinansowania. 

 

WFOŚiGW w Szczecinie, Edukacja ekologiczna, wydanie albumu "Borneńskie pejzaże" 

Decyzją Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie, dn. 25.05.2017r. przyznano Gminie Borne 

Sulinowo kwotę 22.500,00 zł na wydanie w nakładzie 2 tys. egz. i 4 wersjach językowych 

albumu promującego dziedzictwo przyrodnicze Gminy Borne Sulinowo. Całkowita wartość 

zadania wyniesie 30.000,00 zł.  

 

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Program YOUNGSTER PLUS 

Dn. 29.05.2017r. podpisano umowę o współpracy w ramach programu Youngster Plus na rok 

szkolny 2017/2018. Do Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu IID przesłano kopię umowy.  

 

PROW 2014-2020, Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, Przebudowa ulicy Leona 

Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie  

Udział w odbiorze końcowym inwestycji. 

 

PROW 2014-2020, Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, Przebudowa ulicy 

Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie 

Udział w odbiorze końcowym inwestycji. 
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RPO WZ 2014-2020, działanie 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego, typ 

projektu: Sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej gmin  

Dn. 31.05.2017r. przesłano do ZMiGDP w Karlinie dokumentację przyrodniczą gminy oraz 

wykaz wszystkich form przyrody występujących na terenie gminy. 

 

PROW 2014-2020, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność, Budowa siłowni zewnętrznych i placów  zabaw 

w miejscowościach: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława  

Wniosek o dofinansowanie operacji został rozpatrzony pozytywnie. Trwa przygotowywanie 

umowy dotacji. Dn. 01.06.2017r. rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego 

na wykonanie przedmiotowego zadania. Całkowity koszt zadania wynosi 179.985,10 zł, 

wnioskowana kwota pomocy - 114.524,00 zł. 

 

Stowarzyszenie LGD POJEZIERZE RAZEM, powierzenie grantów w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020:  
 Dn. 02.06.2017r. w Biurze LGD POJEZIERZE RAZEM złożono wyjaśnienia do 

wniosku  

o powierzenie grantu na realizację zadania "Wydanie albumu promocyjnego pn. 

Ziemia Odzyskana, ziemia obiecana – 25 lat Bornego Sulinowa", 

 Dn. 02.06.2017r. w Biurze LGD POJEZIERZE RAZEM, w imieniu Stowarzyszenia 

Przyjaciół Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu IID, złożono wyjaśnienia do wniosku 

o powierzenie grantu na realizację zadania „Organizacja konferencji naukowej pn. 

Śladami przeszłości oraz wystawy w miejscowości Borne Sulinowo”.  

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Program Społecznik 2017  

 Organizacja biegu II CROSS BOCIANA 

Opracowano i dn. 03.06.2017r. złożono w imieniu Stowarzyszenia Team Biegowy 

Szczecinek wniosek o dofinansowanie zadania kwotą 2.990,00. Całkowity koszt 

projektu - 7.992,00 zł. 

 Krągi otwarte na świat 

Opracowano i dn. 05.06.2017r. złożono w imieniu Fundacji Działającej na Rzecz 

Lokalnego Środowiska "Po Uśmiech" z Jelenia wniosek o dofinansowanie zadania 

kwotą 3.000,00 zł. Całkowity koszt projektu - 3.460,97,00 zł. W ramach zadania 

planowane jest utworzenie strony internetowej "Słoneczne Krągi". 

 Mila Radości dla Niepodległości” – uczczenie Narodowego Święta Niepodległości 

poprzez organizację ulicznego biegu i towarzyszących imprez patriotyczno-

kulturalno-rekreacyjnych 

Opracowano i dn. 02.06.2017r. złożono w imieniu Stowarzyszenia Miłośników 

Historii Militarnej Bornego Sulinowa wniosek o dofinansowanie zadania kwotą 

3.000,00 zł.  

Całkowity koszt projektu - 4.609,00 zł. 

 Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Pamięci Bohaterów Powstania 

Warszawskiego Opracowano i dn. 03.06.2017r. złożono w imieniu Uczniowskiego 

Ludowego Klubu Sportowego Sekcja Tenisa Stołowego  wniosek o dofinansowanie 

zadania kwotą 3.000,00 zł. Całkowity koszt projektu - 3.500,00 zł.  

 

Pomoc finansowa dla jst z obszaru woj. zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na 

poprawę infrastruktury sportowej w 2017 roku, Modernizacja boiska treningowego do 

piłki nożnej przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie 
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Uchwałą nr XXIV/385/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 06.06.2017 r. 

wniosek uzyskał dofinansowanie w kwocie 18.000,00 zł. Kosztorysowa wartość zadania 

wynosi 68.819,55 zł. W ramach inwestycji przewidziane jest: wykonanie ogrodzenia boiska 

treningowego, wymiana 2 szt. bramek do piłki nożnej, niwelacja i wyrównanie płyty boiska, 

uzupełnienie ziemi urodzajnej oraz wysianie mieszanki trawy. 

 

Stowarzyszenie LGD POJEZIERZE RAZEM, powierzenie grantów w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 

 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łubowo: weryfikacja wniosku przez Urząd 

Marszałkowski WZ. Trwa procedura wyboru Wykonawcy.  

 Stowarzyszenie Miłośników Miejscowości Radacz: weryfikacja wniosku przez Urząd 

Marszałkowski WZ. Trwa procedura wyboru Wykonawcy. 

 Stowarzyszenie SILNOWO 2020: weryfikacja wniosku przez Urząd Marszałkowski 

WZ. Trwa procedura wyboru Wykonawcy. 

 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Tworzących Przyjaciół: weryfikacja wniosku przez 

Urząd Marszałkowski WZ. Trwa procedura wyboru Wykonawcy. 

 Stowarzyszenie "Promyk Nadziei" w Bornem Sulinowie: weryfikacja wniosku przez 

Urząd Marszałkowski WZ. 

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Program Upowszechnianie sportu różnych grup 

społecznych  

i środowiskowych 

Rozliczono w imieniu Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Taekwondo” wniosek  

o dofinansowanie zadania „Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i 

środowiskowych”. Całkowity koszt zadania - 19.914,00 zł, wnioskowana kwota dotacji - 

10.000,00 zł.  

 

WFOŚiGW w Szczecinie, Edukacja ekologiczna, Budowa ścieżki przyrodniczej i 

wydanie ulotki promocyjnej "Jezioro lobeliowe Śmiadowo" 

W dn. 18.05, 26.05 i 02.06 zweryfikowano w terenie stan i granice dz. nr 75/1, obr. Ciemino 

celem jej udostępnienia, przygotowania na ogólnodostępne cele wypoczynkowo-rekreacyjne i 

posadowienia w miejscu ścieżki przyrodniczej. Przeprowadzono zapytania ofertowe na: skład 

i druk ulotki promocyjnej oraz wykonanie ścieżki przyrodniczej.   

 

2. Promocja i turystyka 

 

a) strona internetowa  

Dn. 15.05.2017r. uruchomiono na adresie www.bornesulinowo.pl nową, responsywną stronę 

internetową dla Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. Strona jest na bieżąco 

aktualizowana i modyfikowana.  

 

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

 

c) komunikator SISMS  
Powiadamiano mieszkańców o ważnych wydarzeniach za pomocą SMSów. 

 

d) media 

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

http://www.bornesulinowo.pl/
http://www.facebook.com/
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W dn. 18.05 i 08.06.2017r. nagrano z dziennikarzem Radia Koszalin 2 kolejne audycje 

poświęcone atrakcjom turystyczno-historycznym Bornego Sulinowa. Materiał jest emitowany 

w każdą niedzielę w audycji „Detektywi Historii” na antenie Radia Koszalin.  

e) materiały graficzne 

 opracowanie i druk zaproszeń na Gminne Obchody Dnia Strażaka, 

 opracowanie i druk symbolicznych czeków dla jednostek OSP z gminy, 

 opracowanie graficzne projektu pieczątki dla Centrum Informacji Turystycznej, 

 opracowanie i druk dyplomów dla par, które obchodziły 50. rocznicę małżeństwa. 

f) inne 

Dn. 26.05.2017r. zorganizowano wycieczkę plenerową po Bornem Sulinowie i okolicy dla 

17-osobowego zespołu ludowego z Estonii, który był uczestnikiem VII Pikniku Folk w 

Jeleniu.  

Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinku przygotowano i 

dn. 06.06.2017r. przesłano zestawienie o potencjalnych miejscach wypoczynku dzieci i 

młodzieży na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.  

 

3. Zagospodarowanie turystyczne gminy 

Dn. 19.05.2017r. zwrócono się do 3 firm z zapytaniem ofertowym na wycenę dostawy i 

montażu urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Liszkowo. Wybrano Wykonawcę. 

Trwa przygotowywanie umowy.  

Trwają prace nad grawerem płyt granitowych w polskiej i rosyjskiej wersji językowej. Po 

zakończeniu prac płyty zostaną posadowione na cmentarzu jeńców radzieckich Stalag 302 

Rederitz w Kłominie zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Nadleśnictwem Borne 

Sulinowo.  

W maju br. przetransportowano z miejscowości Jeziorna i Kniewo do Bornego Sulinowa 

poniemieckie płyty nagrobne. Płyty zostaną oczyszczone i posadowione na terenie 

Lapidarium w Bornem Sulinowie.  

 

4. Organizacje pozarządowe 

Organizacjom pozarządowym z terenu gminy Borne Sulinowo udzielano drogą elektroniczną 

informacji nt. szkoleń i programów dot. pozyskiwania środków zewnętrznych. 

Zamieszczono na stronie internetowej Urzędu, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń 2 oferty 

złożone  

w trybie „małych grantów” przez:  

 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego na realizację zadania publicznego pn. 

Drużynowe zawody wędkarskie o „Puchar Burmistrza Bornego Sulinowa”. 

Drużynowe Zawody Wędkarskie im. H. Jackowskiego Borne Sulinowo - Jastrowie. 

  Ochotniczą Straż Pożarną w Łubowie na realizację zadania publicznego pn. 

„Spotkania szkoleniowe w zakresie pożarnictwa”.  

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

zostały zgłoszone żadne uwagi.  

Przygotowano umowę na realizację przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego zadania 

publicznego pn. Drużynowe zawody wędkarskie o „Puchar Burmistrza Bornego Sulinowa”. 

Drużynowe Zawody Wędkarskie im. H. Jackowskiego Borne Sulinowo - Jastrowie. Zadanie 

zostało dofinansowane przez gminę Borne Sulinowo kwotą 3.500,00 zł. Dotacja została 

przyznana w trybie pozakonkursowym.  

Przygotowano umowę na realizację przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łubowie zadania 

publicznego pn. „Spotkania szkoleniowe w zakresie pożarnictwa”. Zadanie zostało 
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dofinansowane przez gminę Borne Sulinowo kwotą 4.000,00 zł. Dotacja została przyznana w 

trybie pozakonkursowym.  

Udzielono pomocy merytorycznej w opracowaniu statutu Stowarzyszenia „Be Happy”, 

którego celem jest propagowanie aktywnej rekreacji i sportu.  

Rozliczono dotację udzieloną Towarzystwu Przyjaciół Piławy w trybie pozakonkursowym. 

Dotacja w wys. 1.300,00 zł rozliczona została zgodnie  przeznaczeniem. 

 

5. Wydarzenia 

Opracowano i dn. 22.05.2017r. wysłano pisma o patronaty medialne nad XIV 

Międzynarodowym Zlotem Pojazdów Militarnych, który odbędzie się w dniach 17-20 

sierpnia br. w Bornem Sulinowie. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem wniosku o 

objęcie Zlotu patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Wniosek jest opracowywany 

wspólnie z dyrektorem CKiR oraz Prezesem Stowarzyszenia Militarnej Historii Bornego 

Sulinowa. 

 

6. Oświata 

Do szkół z terenu gminy Borne Sulinowo przesłano informację, przekazaną przez Kuratorium 

Oświaty w Szczecinie, dot.  wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i 

materiały ćwiczeniowe.  Dyrektorów szkół poproszono o wypełnienie załączników dot. 

prognozowanej liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018.  

 

7. Szkolenia 

Dn. 08.06.2017r. - udział w spotkaniu informacyjnym pn. "Wsparcie z Funduszy 

Europejskich na OZE oraz edukację ekologiczną" zorganizowanym przez Lokalny Punkt 

Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku. 

 

REFERAT INWESTYCJI 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA 

I. Przygotowano i wydano: 

1. Wydano 36 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Wydano 10 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. Wydano 1 decyzje o podziale nieruchomości na terenie Gminy. 

4. Wydano 4 opinie wstępnego projektu podziału nieruchomości na terenie Gminy.   

5. Wydano 2 decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości tzw. renta planistyczna. 

6. Wydano 1 decyzje o warunkach zabudowy na terenie Gminy. 

7. Wszczęto oraz zakończono jedno postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach 

zabudowy. 

8. Przeniesiono 1 decyzję o warunkach zabudowy. 

9. Udzielono 3 informacji z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

II. Informacja o prowadzonych pracach w zakresie planowania przestrzennego: 

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

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla działek nr ewid. 

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

zmiana studium dla obrębu Komorze. 

Trwają prace nad projektem zmiany studium.  

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne 

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

położonych w miejscowości Borne Sulinowo oraz Zmiana miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 

81Ukr; 186 MW,U położonych w miejscowości Borne Sulinowo. 

Trwają prace nad projektem zmiany planu.  

3. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Borne Sulinowo. Granicami obszaru objętego zmianą studium są granice 

administracyjne Gminy Borne Sulinowo. 

Trwają prace nad projektem zmiany studium.  

4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne 

Sulinowo dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 131/3 położonej w miejscowości 

Silnowo. 

Otrzymano pozytywną opinie od Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Projekt 

zmiany mpzp wysłano do uzgodnień oraz opiniowania.  

5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo 

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

Przystąpiono uchwałami do sporządzenia planów miejscowych dla obrębów Dąbrowica, 

Jeleń, Łubowo, Przyjezierze i Śmiadowo. Ogłoszono, obwieszczono oraz zawiadomiono 

odpowiednie organy o przystąpieniu do sporządzenia w/w planów. 

INWESTYCJE 

III. W ramach zarządzania drogami gminnymi w okresie międzysesyjnym 

 

1. Wydano 5 decyzje, w których naliczono opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg 

publicznych w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury 

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

Sulinowo. 

2. Wydano 1 decyzje zezwalające na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej 

w pasie dróg publicznych oraz na udostępnienie pasa drogowego na cele 

budowlane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane z dnia  

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

3. Wydano 2 uzgodnienia zezwalających na lokalizację urządzeń infrastruktury 

technicznej w pasie dróg wewnętrznych oraz na udostępnienie pasa drogowego  

na cele budowlane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 

1994r. w na terenie gminy Borne Sulinowo. 

4. Zawarto 5 umów, w których naliczono opłaty za zajęcie nieruchomości drogowej  

w związku z wbudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy 

Borne Sulinowo, 

IV. Zadania inwestycyjne. 

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

zamówień publicznych oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tj.: 

- przygotowano / zamówiono opracowanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia 

zamówienia publicznego, 

- uzyskano pozwolenie na budowę / zgłoszono przystąpienie do budowy, wykonania 

robót budowlanych, 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert, 

- zawarto umowę lub zlecenie na realizację, 

- rozliczono zadanie poprzez opisanie i sprawdzenie pod względem merytorycznym 

faktur, 

dla następujących zadań: 

1) Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowościach: Ciemino, Dąbie, 

Juchowo, Nobliny i Piława. 
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- opracowano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

sporządzono przedmiar robót, przedmiot zamówienia i wzór umowy dla zadania oraz 

przekazano dokumentację techniczną niezbędną do uruchomienia procedury 

przetargowej. 

2) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piława – dokumentacja 

projektowo-kosztorysowa. 

- trwają prace projektowe. 

3) Budowa dwóch wiat rekreacyjnych i montaż czterech tablic informacyjnych  

w Śmiadowie (dz. nr 75/1 obręb Ciemino). 

- opracowano dokumentację techniczną, 

- zgłoszono przystąpienie do budowy wiat i montażu tablic informacyjnych. 

4) Rozbudowa boiska treningowego do piłki nożnej przy ul. Sportowej w Bornem 

Sulinowie. 

- opracowano dokumentację techniczną, 

- zgłoszono przystąpienie do rozbudowy boiska do piłki nożnej. 

5) Montaż  wkładu kominkowego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Śmiadowo. 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert,  

- wyłoniono wykonawcę, 

- zadanie w trakcie realizacji. 

6) Sprzedaż paneli podłogowych wraz z akcesoriami do wykonania remontu świetlicy 

w miejscowości Śmiadowo. 

- zadanie zrealizowano. 

7) Transport, montaż i demontaż pomostu pływającego w m. Piława gm. Borne 

Sulinowo. 

- zadanie w trakcie realizacji. 

8) Dostawa bramek na boisko do piłki nożnej w Kiełpinie i Śmiadowie Kolonii. 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert,  

- wyłoniono dostawcę, 

- zadanie w trakcie realizacji. 

9) Dostawa papy do wykonania remontu dachu budynku świetlicy w miejscowości 

Krągi. 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert,   

- wyłoniono dostawcę, 

- zadanie zrealizowano. 

10) Sprzedaż tarcicy iglastej do remontu pomostu w Dąbrowicy. 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert. 

11) Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na dz. nr 

208, 209, 210, 154/3 obręb Piława, gm. Borne Sulinowo. – w trakcie realizacji; 

- zlecono wykonanie mapy do celów projektowych, 

- wyłoniono projektanta, 

- złożono wniosek o przyznanie dofinansowania, 

12) Realizacja zadania pn. „Przebudowa ulicy Leona. Kruczkowskiego oraz Bolesława  

Chrobrego w Bornem Sulinowie”. – w trakcie realizacji; 

- wystosowano zapytanie ofertowe oraz wyłoniono Inspektora Nadzoru, 

- protokolarnie przekazano plac budowy, 

- rozpoczęto roboty drogowe. 

- rozpoczęto procedurę odbioru wykonanych robot, przeprowadzono wizję w terenie, -

- wyszczególniono roboty poprawkowe,  
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- po sprawdzeniu wykonanych poprawek protokolarnie odebrano inwestycję, 

sprawdzono i opisano merytorycznie przedłożoną przez Wykonawcę fakturę, którą 

przekazano do referatu finansów. 

13) Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem 

Sulinowie. – w trakcie realizacji; 

- w drodze zapytań ofertowych wyłoniono projektanta w celu wykonania projektu 

koncepcyjnego wraz ze studium wykonalności, 

14) Przebudowa drogi o nawierzchni szutrowej na nawierzchnię bitumiczną  

w miejscowości Krągi długości 380mb. Lokalizacja: dz. nr  227 obr. Krągi. – w 

trakcie realizacji; 
- wyłoniono wykonawcę, 

- w miesiącu maju przekazano teren budowy i rozpoczęto roboty, 

- w miesiącu czerwcu protokolarnie odebrano wykonane roboty – bez uwag, 

- sprawdzono i opisano merytorycznie przedłożoną przez Wykonawcę fakturę, którą 

przekazano do referatu finansów. 

15) Remont drogi o nawierzchni szutrowej w miejscowości Krągi: dz. nr  405 obr. Krągi. 

– w trakcie realizacji; 

- wyłoniono wykonawcę, 

- w miesiącu maju przekazano teren budowy i rozpoczęto roboty, 

- w miesiącu czerwcu protokolarnie odebrano wykonane roboty – bez uwag, 

- sprawdzono i opisano merytorycznie przedłożoną przez Wykonawcę fakturę, którą 

przekazano do referatu finansów. 

16) Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Łubowie . 

Rozpoczęto prace związane z przeprojektowaniem istniejącej dokumentacji hali 

sportowej. Odbyło się wstępne spotkanie w celu określenia niezbędnego zakresu 

inwestycji do zaprojektowania. Trwa przygotowanie zakresu zamówienia celem 

zlecenia przeprojektowania hali sportowej. 

17) Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 42 i 61 obręb Radacz, gm. Borne 

Sulinowo – w trakcie realizacji; 

- wyłoniono projektanta, 

18) Wykonanie znaków informacyjnych - tablic kierunkowych z nazwami miejscowości 

oraz numerami porządkowymi posesji na terenie gminy Borne Sulinowo – w trakcie 

realizacji, 

- wyłoniono wykonawcę, 

Pozostałe czynności: 

1) Zgłaszano awarie sieci oświetleniowych oraz monitorowano naprawę oświetlenia 

drogowego na terenie miasta i gminy. 

2) Bieżące sprawdzanie pod względem merytorycznym oraz opisywanie, aktualizacja 

zestawień oraz archiwizacja, faktur przekazywanych do referatu związanych  

z inwestycjami wykonywanymi na rzecz Gminy Borne Sulinowo. 

3) Rozpatrywano oraz odpowiadano na korespondencję dotyczącą infrastruktury 

technicznej będącej w posiadaniu i zarządzie gminy. 

V. Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową: 

1) Zakończono prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu. 

2) Trwają prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w Śmiadowie – na 

ukończeniu. 

3) Trwa remont budynku świetlicy wiejskiej w Kragach, wykonano już remont dachu. 

4) Trwa koszenia terenów zielonych. 

5) Odbudowano trzy wpusty uliczne w rejonie ul. Parkowej. 

6) Wykonano malowanie lokalu socjalnego przy ul. Słowacjkiego 9 A/2. 
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7) Zamontowano 13 tablic informacyjnych na terenach wiejskich. 

8) Trwa naprawa drogi brukowej w Strzeszynie. 

9) Trwa naprawa i malowanie ławek parkowych. 

REFERAT ORGANIZACYJNY 

1. Podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 4 umowy o organizację robót 

publicznych, w ramach których zatrudniono 8 osób.  

2. W miesiącu czerwcu Powiatowy Urząd Pracy skierował do wykonywania prac społecznie 

użytecznych 30 osób. Prace są wykonywane w sołectwach, na rzecz M-GOPS, Urzędu 

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

3. W dniu 31 maja br. przekazano firmie Rhenus Date Office Polska Sp. z o.o. upoważnionej 

do zniszczenia dokumentów z wyborów 950 kg dokumentacji z wyborów samorządowych 

i wyborów Prezydenta RP. 

4. W dniu 12 czerwca br. przesłano do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie ankietę 

pn. „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w III kwartale 

2017 r.” 

5. Zarejestrowano 1648 pism wpływających do Urzędu. 

6. Wysłano 3296 przesyłek poleconych, 272 listów zwykłych oraz około 25 sztuk plakatów. 

7. Pobrano opłatę skarbową w wysokości 1.768,00 zł. 

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

wywieszono 18 obwieszczeń oraz plakaty okolicznościowe. 

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH 

 

1. Działalność  Komisji ds. PRPA. 

 

W okresie międzysesyjnym wszczęto 5 postępowań  o  zobowiązanie do leczenia 

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

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

pisma do Komisariatu Policji oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

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

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

ustalono  przyjęcia na oddział detoksykacyjny dla 2 osób, terapię odwykową w systemie 

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

podtrzymującą po odbytej terapii podstawowej dla 2 osób.  Współpracowano ze służbami  

i instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy 

w rodzinie. 

Podpisano umowy  dotyczące: 

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

  sporządzenie opinii psychologiczno-psychiatrycznej w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu, 

 

2 . Zatrudnienie skazanych. 

Gmina Borne Sulinowo na podstawie porozumienia z Sądem Rejonowym w Szczecinku  

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

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

społeczne. Tą formą resocjalizacji objęto  21  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:  
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1. Sołectwo Liszkowo, 

2. Sołectwo Nobliny, 

3. Sołectwo Kiełpino, 

4. Sołectwo Łubowo, 

5. Sołectwo Radacz, 

6. Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, 

7. Miejska Biblioteka w Bornem Sulinowie. 

 

3. Ewidencja ludności, dowody osobiste, USC.  

Lp. 
Nazwa czynności  

(Katalog zadań obowiązujący od 01.01.2016 r.) 
Ilość 

1 2 4 

Rejestracja Stanu Cywilnego   

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

zwykły i tryb szczególny 
45 

2 Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego 0 

3 
Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie 

skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego 
25 

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

drukach  wielojęzycznych) 
123 

5 Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń  5 

6 Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego 25 

7 Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego 48 

8 Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego 71 

9 Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk 3 

Ewidencja ludności   

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

stały,  - zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego 
84 

2 
Usuwanie niezgodności  przez Ewidencję Ludności i Urząd Stanu 

Cywilnego  
474 
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Liczba Ludności  wg stanu na dzień 14.06.2017r.  

 

MIASTO  BORNE SULINOWO: 

 

pobyt stały           -  4.495   pobyt czasowy     - 207 

 

GMINA  BORNE SULINOWO: 

pobyt stały           -   4.853    pobyt czasowy  -  120 

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

razem                   -   9348                               -   327 

 

  ogółem  ludność     9.675 

Zarejestrowano 3   wnioski  o wydanie Karty Dużej Rodziny. 

Wydano 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.  

 

 5. Działalność gospodarcza. 

 

3 Decyzje w sprawach meldunkowych 5 

4 
Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL 

 
0 

Udostępnianie danych   

1 

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania 

cudzoziemców (RZC) oraz Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów 

Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi 

10 

2 

Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której 

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

cudzoziemców (RZC) oraz wydawanie zaświadczeń z RDO zawierających 

pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy  

24 

3 
Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych oraz 

wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych z RDO 
0 

Dowody Osobiste   

1 Wydawanie dowodów osobistych  97 

2 Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego 0 

3 Wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych 0 

4 Unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO)  5 
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W CEIDG dokonano następujące zmiany: 

- zarejestrowano 4  nowe działalności gospodarcze, 

- wprowadzono 11  zmian, 

- zawieszono 3  wpisy, 

- wykreślono  2  wpisy, 

- wznowiono 2  działalności gospodarczych. 

 

REFERAT   ZARZĄDZANIA   KRYZYSOWEGO 

Realizacja zadań: 

a) W zakresie spraw obronnych: 

-  udział w szkoleniu przygotowującym do ćwiczenia pk Gniewosz 2017 

zorganizowanym przez Starostę Szczecineckiego w dniu 30 maja br. 

- udział grupy operacyjnej w ćwiczeniu pk. GNIEWOSZ 2017 w dniach 6-9 czerwiec 

br.,  

- prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach o nie odbieranie przesyłek z 

WKU – 4, w tym 3 zakończono. 

- wszczęcie postępowań o nadanie świadczeń rzeczowych – 5; 

- udział w treningu akcji kurierskiej w dniu 13.06.br 

b) W zakresie obrony cywilnej: 

-  odbiór przyrządów pomiarowych z  legalizacji  w warsztacie ZUW. 

c)  W zakresie zarządzania kryzysowego: 

- udział w ćwiczeniu RENEGATE – SAREX 2017, 

- udział w pracach związanych z opracowaniem Planu ewakuacji II stopnia dla DPS, 

ZOZ, SM na terenie Gminy, 

- procedowanie sprawy związanej z usunięciem butli z substancją niebezpieczną na 

działce nr 10/2 w Bornem Sulinowie, 

- monitorowanie bieżących zagrożeń na terenie Gminy. 

d) W zakresie zabezpieczenia ppoż. 

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

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

- OSP Miasta Bornego Sulinowa - utrzymuje gotowość do działania, 

- OSP Juchowo - utrzymuje gotowość do działania.  

 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 

W zakresie Ochrony Środowiska 

1. Wydano jedno postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

2. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 

w Szczecinie i Starosty Szczecineckiego zgodnie z Programem ochrony powietrza oraz 

planem działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej dotyczącego pyłu 

zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu, przyjętego uchwałą Nr XXVIII/388/13 

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2013r. (Dz. Urz. 

Województwa Zachodniopomorskiego z 2012r. Nr 337) przekazuje sprawozdanie z 

realizacji działań naprawczych za rok 2016 oraz za miesiące styczeń-maj 2017r. 

3. Wydawanie zezwoleń na amatorski połów ryb w roku 2017 na Jeziorze Śmiadowo. 
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4. Wystosowano 6 upomnień wzywających do wykonania obowiązku przyłączenia 

nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, wynikającego z decyzji Burmistrza 

Bornego Sulinowa, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania 

egzekucyjnego w administracji. 

5. Wydano 6 decyzji stwierdzających wygaśnięcie decyzji nakazujących wykonanie 

obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 

6. Wystosowano 5 pism do mieszkańców gminy Borne Sulinowo informujących o 

obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

7. Prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania zgodnie z art. 5 ust. 7 

ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

2016r. poz. 250 ze zm.) decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości położonej w 

miejscowości Jeleń, Gmina Borne Sulinowo do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

8. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w sprawie przyłączenia nieruchomości w m. 

Krągi i Juchowo, gmina  Borne Sulinowo do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

9. Zakupiono ławki parkowe bez oparcia oraz donice betonowe na kwotę 3.327,15 zł brutto. 

10. Udzielono 2 odpowiedzi na zapytanie Starostwa Powiatowego w Szczecinku - Wydział 

Architektury i Budownictwa, że bez potrzeby wykonania dodatkowego odcinka sieci nie 

jest możliwe na dzień dzisiejszy przyłączenie działek z terenu gminy Borne Sulinowo do 

istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

11. Opisywanie faktur –na bieżąco. 

12. Zaktualizowano ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Borne 

Sulinowo. 

13. Zaktualizowano ewidencję zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Borne 

Sulinowo. 

14. Zaktualizowano bazę azbestową gromadzącą i przetwarzającą informacje uzyskane  

z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo. 

 

W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa 

15. Rozpatrzono 5 wniosków dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

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

17. Odpowiedziano na 3 pisma dot. usunięcia drzew w tym drzew z terenu stanowiącego 

własność Gminy Borne Sulinowo. 

18. Wystąpiono z 6 wnioskami do Starosty Szczecineckiego o wydanie zezwolenia na 

wycięcie drzew/krzewów. 

19. Otrzymano 9 decyzji Starosty Szczecineckiego dot. zgody na usunięcie drzew, 

stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo. 

20. Otrzymano 3 decyzje Starosty Szczecineckiego dot. braku zgody na usunięcie drzew, 

stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo. 

21. Skierowano pismo na Komisariat Policji w Bornem Sulinowie w sprawie usunięcia drzew 

z działki stanowiącej własność osoby fizycznej. Działka leży na Obszarze Chronionego 

Krajobrazu „Pojezierze Drawskie”, gdzie zgodnie z zapisem uchwały Sejmiku 

Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. dotyczącym obszarów 

chronionego krajobrazu mówiący o zakazie niszczenia zadrzewień nawodnych oraz 

zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., 

poz. 2134) mówiący o tym: „kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące w obszarach 

chronionego krajobrazu i obszarach Natura 2000 podlega karze aresztu albo grzywny”. 

22. Odpowiedziano na 1 pismo ze Starostwa Powiatowego w Szczecinku dot. wartości mienia 
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pozostawionego poza granicami państwa polskiego prawa własności lub użytkowania 

wieczystego do nieruchomości Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta i gmin 

Borne Sulinowo.   

23. Wydano 3 zaświadczeń dot. posiadania gospodarstwa rolnego na terenie gminy Borne 

Sulinowo.   

24. Wydano 1 zaświadczenie dot. nieposiadania gospodarstwa rolnego na terenie gminy 

Borne Sulinowo.   

25. Potwierdzono 1 oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie 

rolnym. 

26. Wystąpiono do Starosty Szczecineckiego o oznakowanie pozyskanego drewna i wydanie 

świadectwa legalności (działka Nr 579/5, obręb Łubowo). 

27. Wydano 46 pozwolenia na amatorski połów ryb na jeziorze Śmiadowo.   

28. Sporządzono i przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego okresowe 

sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej za okres od 01.02.2017r. do 28.02.2017r.  

29. Sporządzono i przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego okresowe 

rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

za okres od 01.02.2017r. do 28.02.2017r. 

W zakresie gospodarki odpadami. 

30. 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; 

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

odpadami komunalnymi. 

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

33. Wprowadzono do programu GOMIG - deklaracje oraz korekty deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo   

34. Aktualizacja stawki na kontach wymiarowych, w związku ze zmianą od 01.06.2017 r. 

oraz wydruk i przesłanie  zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w 2017 r. – ok.2000 szt. 

35. Przesłanie wezwania do złożenia deklaracji z tytułu zmiany stawki za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi do właścicieli nieruchomości wobec, których zostały wydane 

decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – ok. 50 

szt. 

36. Przygotowanie materiałów do kontroli z RIO – ok. 60 teczek 

37. Przygotowanie i przesłanie korekty sprawozdania burmistrza z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 r. 

38. Wypełnienie i przesłanie Ankiety do Ministerstwa Środowiska dotyczącej „Systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi”. 

39. Wydano decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi – 1 szt. 

40. Zakończono postępowanie w sprawie rozłożenia na raty zaległości w opłacie za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 szt. 
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41. Zakończono postępowanie w sprawie umorzenia zaległości w opłacie za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi – 2 szt. 

W zakresie zamówień publicznych 

42. Trwają prace związane komisji ds. Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo na lata 

2016-2026 

43. Przygotowano postępowanie przetargowe na zadanie:  Budowa siłowni zewnętrznych i 

placów zabaw w miejscowościach: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława. 

44. Opracowano Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Śmiadowo Gmina Borne 

Sulinowo. 

 

 

 

 


