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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  31 marca 2016 r. 

SPOTKANIA 

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła                       

w następujących spotkaniach: 

 25 marca 2016r.- uzgodnienie z wykonawcami infrastruktury drogowej 

 29 marca 2016r.: 

 spotkanie z Komendantem Policji, pedagogiem szkolnym, P. Sekretarz  

i MGOPS dotyczące monitorowania rodzin zagrożonych patologiami 

 spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie – arkusz 

organizacyjny 

 spotkanie z wicemarszałkiem P. Rzepą. - uzgodnienia dotyczące wizyty  

w Bornem Sulinowie Marszałków województw 

 31 marca 2016r. –   udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej PUK 

 01 kwietnia 2016r. – robocza narada z prezesem PUK 

 13 kwietnia 2016r.  

 udział w posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ 

 spotkanie z pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej 

 15 kwietnia 2016r. – spotkanie z przedstawicielami Centrum Szkoleniowo- 

Usługowego Medaid – w sprawie  zezwolenia na przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu 

ratownictwa medycznego na terenie Bornego Sulinowa 

 19 kwietnia 2016r. - spotkanie z P. Markiewiczem Prezesem Gawex Media –  

w sprawie świadczenia usługi na dostarczanie internetu. 

 

W sprawach skarg i wniosków w okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego 

Sulinowa oraz Zastępca Burmistrza  przyjęli  21  interesantów. 
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REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU 

 

1. W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 17 marca 

2016 r. „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” 

przesłano w dniu 30 marca 2016 roku do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

Wydziału Spraw Społecznych w Szczecinie zapotrzebowanie na 1 etat asystenta rodziny na rok 

2016 . 

2. W dniu 31 marca 2016 roku na podstawie Zarządzenia Nr 37/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa 

dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 99.880,00 zł, w tym na 

podstawie: 

 pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-

1.3111.25.4.2016.PW z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji 

celowej o kwotę 2.959,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za 

sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 

ustawy o pomocy społecznej (rez. cel. b.p. poz. 25) – działanie 13.1.2.1., 

 pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie Nr KBW-DKS-3101-

431/35-49/UW/16 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej 

o kwotę 5.712,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem 

przezroczystych urn wyborczych w 2016 roku, 

 pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-

1.3111.37.4.2016.PW z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji 

celowej o kwotę 1.445,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 

na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych – działanie 20.1.3.1., 

 pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-

1.3111.32.5.2016.AM z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie Borne 

Sulinowo dotacji celowej o kwotę 89.764,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d  

i art. 90e ustawy o systemie oświaty (rez. cel. b. p. poz. 26) – działanie 3.1.5.3. 

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2.000,00 zł między 

paragrafami w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa.  

3. W sprawie wykonania uchwały Nr XX/228/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

31 marca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 

związanego z realizacją zadania współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu 

Współpracy pn. Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły  

w miejscowości Juchowo w ramach projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy 

stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” nr projektu 

KIK/48: 

 w dniu 11 kwietnia 2016 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty w latach 2016-2017 kredytu w kwocie 

2.485.000,00 zł. 

4. W dniu 12 kwietnia 2016 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Szczecinie i do wiadomości Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespołu 

Zamiejscowego w Koszalinie Rb-27ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 

samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca I kwartału roku 2016.  
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5. W dniu 12 kwietnia 2016 roku na podstawie Zarządzenia Nr 41/2016 Burmistrza Bornego 

Sulinowa dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 5.530,17 zł,  

w tym na podstawie: 

 pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-

1.3111.3.10.2016.AM z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji 

celowej o kwotę 2.260,17 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz 

na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej 

kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 

r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), 

 pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-

1.3111.37.6.2016.PW z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji 

celowej o kwotę 3.270,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 

na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, w tym na opłacenie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gminie Bierzwnik 

zaległych składek ZUS wyłącznie z KRUS) na ubezpieczenie zdrowotne za rolników 

pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna w latach 2010-2015 na 

podstawie ww. ustawy – działanie 20.1.3.1. 

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w łącznej kwocie 24.640,50 zł między 

rozdziałami i paragrafami, w tym w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Gminy Borne Sulinowo 10.380,00 zł.  

6. W dniu 14 kwietnia 2016 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków 

na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od 

początku roku do końca 1 kwartału roku 2016.  

7. W dniu 14 kwietnia 2016 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie oraz do wiadomości 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie Rb-50 – 

sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I kwartał 

roku 2016.  

8. W dniu 14 kwietnia 2016 roku przesłano do Ministerstwa Finansów Departamentu Wspierania 

Polityk Gospodarczych w Warszawie Rb-WSa – sprawozdanie o wydatkach strukturalnych 

poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2015.  

9. W dniu 15 kwietnia 2016 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Szczecinie Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa sprawozdanie z wykorzystania dotacji 

przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku.   

10. W terminie do dnia 22 kwietnia 2016 roku będą przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie sprawozdania za okres od początku roku do 

dnia 31 marca roku 2016: 

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

 Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu 

terytorialnego, 

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

jednostki samorządu terytorialnego, 

 Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu 

terytorialnego, 

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

poręczeń i gwarancji.  
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11. W terminie do dnia 22 kwietnia 2016 roku będzie przesłane do Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie i do wiadomości Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

Zespół Zamiejscowy w Koszalinie Rb-ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz 

należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań 

zleconych wg stanu na koniec I kwartału rok 2016.  

12. W terminie do dnia 28 kwietnia 2016 roku będą przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie sprawozdania organu założycielskiego lub nadzorującego (Gmina Borne Sulinowo) 

jednostki posiadające osobowość prawną, w tym samorządowych instytucji kultury  

i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej: 

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

finansowych, 

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

i gwarancji.  

 

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 

 

1. W miesiącu marcu 2016 r. przesłano: 

 do  prezesa UOKiK projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości  

w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na 

terenie gminy Borne Sulinowo. 

2. W miesiącu kwietniu 2016 r. przesłano: 

 informację do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o nieudzieleniu pomocy publicznej 

w rolnictwie i rybołówstwie  za miesiąc marzec 2016 r., 

 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S, za I kwartał 2016 r. do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,  

 upomnienia dotyczące zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym,  

 zaplanowano kontrole podatkowe w celu ustalenia zgodności opodatkowania podatkiem od 

nieruchomości ze stanem faktycznym na terenie gminy Borne Sulinowo, 

 wystawiono i przesłano do Naczelników Urzędów Skarbowych tytuły wykonawcze 

dotyczące  zaległości podatkowych.   

 

REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY 

 

1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów  

 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin 

Dorzecza Parsęty”   

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

Dn. 21.03.2016 podpisano i przesłano do ZMiGDP w Karlinie zbiorcze protokoły odbioru sprzętu 

komputerowego w ramach projektu. 

 

„Mikrodotacje – małe inicjatywy lokalne” 

W imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół opracowano i dn. 23.03.2016r. 

przesłano do Koszalińskiej Agencji Rozwoju Lokalnego wniosek o dofinansowanie kwotą 5.000,00 zł 

zadania pn. "Stowarzyszenie na czasie - rozszerzenie perspektyw rozwoju i realizacji zadań poprzez 

wyposażenie organizacji w sprzęt biurowy, oprogramowanie i utworzenie strony internetowej". 

 

„Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie”  

-Ministerstwo Sportu i Turystyki, Program modernizacji infrastruktury sportowej - edycja 2016.  

Opracowano i dn. 31.03.2016r. przesłano do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie wniosek  
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o dofinansowanie zadania kwotą 742.668,00 zł. Całkowita wartość inwestycji, wg kosztorysu 

inwestorskiego, szacowana jest na 1.485.336,00 zł. 

 

„Lokalny Animator Sportu”   

Ministerstwo Sportu i Turystyki poprzez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Opracowano i dn. 04.04.2016r. przesłano do FRKF w Pucku wniosek o dofinansowanie zadania kwotą 

9.000,00 zł. Całkowita wartość zadania szacowana jest na 18.000,00 zł.  

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Tym samym w terminie 01.04 - 31.12.2016r., na kompleksie 

boisk Orlik w Bornem Sulinowie zatrudnionych zostanie 2 lokalnych animatorów sportu.  

 

"Klub"  

program Ministerstwa Sportu i Turystyki,  

W imieniu Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Taekwondo” w Bornem Sulinowie 

opracowano i dn. 11.04.2016r. przesłano do  MSiT w Warszawie wniosek o dofinansowanie zadania 

kwotą 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację letniego obozu sportowego i dofinansowanie 

kosztów wynagrodzenia trenerów klubu. 

 

"Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusu z windą do przewozu osób 

niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie" 

PFRON, Program wyrównywania różnic między regionami III 

Opracowano i dn. 12.04.2016r. złożono w Starostwie Powiatowym w Szczecinku wniosek  

o dofinansowanie zadania kwotą 80.000,00 zł. Całkowity koszt zadania szacowany jest wstępnie na 

157.588,20 zł ze względu na konieczność montażu specjalistycznej windy o podwyższonym udźwigu. 

 

„Budowa siłowni plenerowych oraz przebudowa boiska szkolnego na terenie Gminy Borne Sulinowo” 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej.  

Dn. 15.04.2016r. do Ministerstwa Sportu i Turystyki wysłano wniosek na dofinansowanie zadania 

kwotą 217.652,00 zł. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest, wg kosztorysu inwestorskiego, na 

659.556,00 zł. W przypadku otrzymania dofinansowania z MSiT, zadanie obejmuje budowę 3 siłowni 

zewnętrznych (przy Szkole Podstawowej w Jeleniu, Szkole Podstawowej w Juchowie i Zespole Szkół 

w Łubowie) oraz przebudowę boiska przy Zespole Szkół w Łubowie.  

 

„Nestlé Porusza Polskę: Porusz swoją okolicę” 

Budowa siłowni zewnętrznej. Zgłoszona lokalizacja Radacz, działka nr 62/6, obr. Radacz 

zakwalifikowała się do III etapu akcji Nestlé Porusza Polskę. Trwa głosowanie internetowe. 

 

„Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego” 

Ustalono harmonogram korzystania z mobilnego miasteczka przez szkoły z terenu Gminy Borne 

Sulinowo. 

 

2. Promocja 

a) strona internetowa  

Aktualizowano urzędową stronę internetową www.bornesulinowo.pl. 

b) komunikator SISMS 

Powiadamiano mieszkańców o ważnych wydarzeniach za pomocą SMS-ów i MMS-ów.  

c) portal społecznościowy  

Aktualizowano profil Urzędu Miejskiego na portalu społecznościowym www.facebook.com.  

d) media 

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

e) materiały graficzne 

http://www.bornesulinowo.pl/
http://www.facebook.com/
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Opracowano i wydrukowano dyplomy dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej „Młodzież 

Zapobiega Pożarom”. 

f) inne 

 Na wniosek Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szczecinku przekazano kompleksową 

informację o gminnych szlakach rowerowych przebiegających w pobliżu zarejestrowanych 

gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy Borne Sulinowo. Przedmiotowa informacja 

zostanie wykorzystana w nowej publikacji turystycznej ODR Szczecinek. 

 

 Dn. 15.04.2016r., w porozumieniu z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Turystyki  

w Szczecinie, podpisano list intencyjny ws. realizacji projektu „Natury dzieła wybrane – 

Zachodniopomorskie. Kampania na rzecz zrównoważonej turystyki na obszarach 

chronionych”. Projekt będzie realizowany przez ZART ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i zakłada produkcję ośmiu 20-

minutowych filmów edukacyjno-turystycznych.  

 

3. Zagospodarowanie turystyczne terenu gminy 

 Trwają prace nad merytoryczną aktualizacją i wymianą tablic ścieżki turystyczno-spacerowej 

w Bornem Sulinowie. Z trzech przesłanych wizualizacji wybrano 1 wzór graficzny. Aktualnie 

trwa korekta i uzupełnianie treści poszczególnych tablic. Wykonawcą zadania jest Pracowania 

Plastyczna Studio22 – Połczyn Zdrój. 

 

 Dn. 01.04.2016r. dokonano kontroli oznakowania szlaków Nordic Walking. W trakcie 

kontroli odnotowano kilka ubytków w oznakowaniu. Brakujące kierunkowskazy zostaną 

zamówione u wykonawcy i ponownie zamontowanie na szlakach.  

 

4. Współpraca z miastami partnerskimi 

 Dn. 15.03.2016r. pocztą elektroniczną otrzymano zaproszenie na zawody strażackie z gminy 

partnerskiej Amt Anklam Land skierowane do jednostek OSP w Bornem Sulinowie. Zawody 

zaplanowane są w terminie od 30.04.2016r. do 01.05.2016r. Zaproszenie oraz regulamin 

zawodów przekazano Prezesowi OSP Łubowo, Tomaszowi Murynowi.  

 

5. Organizacje pozarządowe 

 Przygotowano umowę na realizację przez Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Okręgowy  

w Koszalinie zadania publicznego pn. „Propagowanie honorowego krwiodawstwa wśród 

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

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

 

 Przygotowano umowę na realizację przez Stowarzyszenie Kulturalne „Folklor” zadania 

publicznego pn. „VI Przegląd zespołów śpiewaczych i kapel Wiosenny Piknik Folk  

w Jeleniu”. Zadanie zostanie dofinansowane przez Gminę Borne Sulinowo kwotą 2.000,00 zł. 

Dotacja została przyznana w trybie pozakonkursowym.  

 

 Sporządzono dla Referatu Finansów i Budżetu zestawienie organizacji pozarządowych, które 

rozliczyły się z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Borne Sulinowo w 2015r.  

 

 Organizacjom pozarządowym z terenu gminy Borne Sulinowo udzielano informacji nt. 

szkoleń i programów dot. pozyskiwania środków zewnętrznych. 

 

 Sporządzono aneks do umowy zawartej dn. 25.02.2016r. przez Zarząd Rejonowy PZERiI na 

realizację zadania publicznego pn. „Seniorzy razem – działania mające na celu aktywizację  
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i integrację osób w wieku emerytalnym zamieszkujących gminę Borne Sulinowo”. 

 

 Udzielono pomocy prezesowi Stowarzyszenia Kulturalnego „Folklor” w napisaniu listu 

sponsorskiego dot. wsparcia finansowego przedsięwzięcia pn. „VI Przegląd zespołów 

śpiewaczych i kapel Wiosenny Piknik Folk w Jeleniu”. Pisma skierowane zostaną do 

przedsiębiorców z terenu powiatu szczecineckiego. 

 

6. Sport 

 Przygotowano zarządzenie ws. powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie 

stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.  

 

 Komisja ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, w skład której 

wchodzą m.in. pracownicy Referatu PW, zweryfikowała dokumenty z osiągnięciami 

sportowymi 5 zawodników Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Taekwondo”. 

Propozycję Komisji dot. wys. dofinansowania sportowców w formie stypendiów 

przedstawiono do zaopiniowania  Burmistrzowi Bornego Sulinowa.  

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

1. Zawarto umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne  Sulinowo: 

 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 26 o powierzchni uprawnej 356 m
2
 

wydzielony z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ½ o pow. 

7,2107 ha położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05,  

 część tj. 60m
2
 z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 

115/11 o pow. 0,1415 ha, położonej w miejscowości Przyjezierze, obręb Przyjezierze, 

 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 27 o powierzchni uprawnej 336 m
2
 

wydzielony z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/2  o pow. 

7,2107 ha położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05. 

2. Zawarto umowę użytkowania na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Borne  Sulinowo, 

część tj. 4305 m
2
 (plaża słoneczna) z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów 

i budynków działką nr 1/222 o pow. 20,8903 ha, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, 

obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo. 

3. Sporządzono projekty uchwał do podjęcia przez  Radę Miejską w Bornem Sulinowie na 

przekazanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo: 

 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 59 o pow. 400 m
2
 wydzielony 

z nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów 

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

w miejscowości Krągi, obręb Krągi,  

 nieruchomość gruntowa niezbudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków 

działką nr 11/20 o pow. 0,0914 ha, położona w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo,  

 część tj. 100 m
2
 z nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

działka nr 69 o pow. 0,6459 ha, położonej w miejscowości Kłomino, obręb Kłomino. 

4. Wystawiono oferty nieruchomości przeznaczonych do użytkowania: 

 budynek garażowo- gospodarczy o ogólnej pow. użytkowej 143,37 m
2
, budynek garażowo-

warsztatowo-gospodarczy o ogólnej pow.313,47 m
2
 wraz gruntem o pow. 1,9872 ha, 

usytuowany na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 1/203 

o pow. 1,9873 ha położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07, gmina Borne 

Sulinowo.  Okres użytkowania do 3 lat. 

 budynek gospodarczy o ogólnej pow. użytkowej 296,64 m
2
, budynek garażowo-gospodarczy 

o ogólnej pow.351,51m
2
 wraz gruntem o pow. 0,1973 ha usytuowany na nieruchomości 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 1/141 o pow. 0,1973 ha położonej  
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w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo. Okres użytkowania 

do 3 lat. 

 nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów i budynków działką  

nr 62/5 o pow. 0,1131 ha oraz działką 62/6 o pow. 0,0600 ha, położone w miejscowości 

Przyjezierze, obręb Przyjezierze, gmina Borne Sulinowo. Okres użytkowania do 10 lat. 

 nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów i budynków działką nr 579/5 o pow. 

1,4400 ha, działką nr 579/8 o pow. 0,3600 ha, działką nr 579/9 o pow. 0,1400 ha, działką nr 

579/10 o pow. 0,0900 ha , działką nr 579/11 o pow. 0,1100 ha, położone w miejscowości 

Łubowo, obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo. Okres użytkowania do 4 lat. 

5. Wystawiono oferty nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 

 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 59 o pow. 400 m
2
 wydzielony 

z nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów 

i budynków nr 147/1 oraz 148/1 o łącznej powierzchni 4,5996 ha położonych w miejscowości 

Krągi, obręb Krągi, Gmina Borne Sulinowo. Okres dzierżawy do 3 lat minimalna roczna 

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

podatek VAT, 

 nieruchomość gruntowa niezbudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działka 

nr 11/20 o pow. 0,0914 ha, położona w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, gmina Borne 

Sulinowo. Okres dzierżawy do 5 lat minimalna roczna stawka czynszu z tytułu dzierżawy 

podana w wykazie za grunty orne kl. IVb: 3,86q/ha, za grunty pozostałe W-IVb: 2,23 q/h 

 część tj. 100 m
2
 z nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

działka nr 69 o pow. 0,6459 ha, położonej w miejscowości Kłomino, obręb Kłomino, gmina 

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

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

6. Wezwano trzech dzierżawców do niezwłocznego uregulowania zaległości. 

7. Wystosowano do dzierżawcy pismo przypominające o zbliżającym się terminie wygaśnięcia 

umowy dzierżawy i konieczności złożenia stosunkowo wcześniej wniosku o dzierżawę 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo  w przypadku dalszego 

zainteresowania dzierżawą.  

8. Wezwano 2 osoby do uzupełnienia braków formalnych występujących we wnioskach o najem 

lokalu mieszkalnego/socjalnego. 

9. Wezwano Wspólnotę Mieszkaniową do uzupełnienia braków formalnych występujących we 

wniosku o użyczenie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo. 

10. Udzielono odpowiedź 4 osobom wnioskującym o przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego. 

11. Przekazano wg. właściwości do Starostwa Powiatowego w Szczecinku pismo Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Szczecinku. 

12. Udzielono odpowiedzi Zachodniopomorskiemu UW w Szczecinie nt. trwających prac 

koncepcyjnych i projektowych dotyczących remontu cmentarzy wojennych znajdujących się na 

terenie gminy Borne Sulinowo. 

13. Sporządzono rozliczenie wody za m-c luty 2016 r. do budynku położonego przy ul.Kościuszki 31 

w Łubowie i przekazano do referatu FB w/m celem dalszej realizacji. 

14. Rozliczono koszty usługi palenia za m-c luty i marzec 2016 r. w budynku mieszkalno-

użytkowym położonym w miejscowości Łubowo przy ul. Strzeleckiej 3. 

15. Sporządzono zamówienie na zakup miału węglowego w ilości 2,0 ton do budynku położonego 

w miejscowości Silnowo 19, w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia oraz trzy gospodarstwa 

domowe. 

16. Sporządzono rozliczenie za zakupiony miał w ilości 2,0 ton w m-cu marcu 2016r. do budynku 

położonego w miejscowości Silnowo 19, w którym znajduje się ośrodek zdrowia oraz trzy 

gospodarstwa domowe. 
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17. Sporządzono porozumienie w sprawie odpracowania odszkodowania z tytułu bezumownego 

zajmowania lokalu. 

18. Wystosowano pismo do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w sprawie skierowania 

dłużnika  do odpracowania godzin z tytułu odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokalu. 

19. Sporządzono rozliczenie usługi palenia w piecu za luty i marzec 2016r. w budynku Silnowo 19,  

w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia oraz trzy gospodarstwa domowe. 

20. Sporządzono aneks do umowy najmu z powodu śmierci najemcy. 

21. Sporządzono nową kartę wymiaru opłat z tytułu zmiany ilości osób zamieszkałych w lokalu 

socjalnym/mieszkalnym – szt. 3. 

22. Udzielono odpowiedzi na pismo w sprawie zmiany osób zamieszkałych w lokalu socjalnym 

/mieszkalnym – szt. 2. 

23. Sporządzono korektę deklaracji w sprawie zmiany ilości osób zamieszkałych w budynku 

wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 9A,B w Bornem Sulinowie – 2 szt. 

24. Wystosowano pismo do Zarządcy administrującego budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej przy  

Al. Niepodległości 30 w sprawie dokonania korekty deklaracji z uwagi, na zmianę ilości osób 

zamieszkałych w zajmowanym lokalu.  

25. Opisano faktury za utrzymanie części wspólnych, zaliczki na c.o., gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, doprowadzoną wodę i odprowadzone ścieki dotyczące lokali mieszkalnych 

znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. 

26. Opisano faktury za zamówiona moc i zużytą energię cieplną oraz za wodę i odprowadzenie 

ścieków z budynku wielorodzinnego położnym przy ul. J. Słowackiego 9A,B  w Bornem 

Sulinowie.  

27. Sporządzono 71 szt. wypowiedzeń dotychczasowej wysokości czynszu. 

28. Wystosowano pisma do współwłaścicieli w sprawie spotkania dotyczącego ustalenia dalszych 

czynności remontu dachu. 

29. Sporządzono protokół ze spotkania ze współwłaścicielami nieruchomości w sprawie remontu 

dachu. 

30. Sporządzono sprawozdanie M-01 pn.: „Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych w 2015 r.” 

31. W dniu 31.03.2016 r. uczestniczono w zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy 

Al. Niepodległości 3 w Bornem Sulinowie. 

32. Sporządzono miesięczną deklarację podatkową – 1szt. 

33. Na bieżąco prowadzono archiwizację dokumentów.  

 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 

 

1. Prowadzone jest postępowanie: 

 egzekucyjne w sprawie przyłączenia nieruchomości w m. Kiełpino, gmina  Borne Sulinowo 

do istniejącej sieci kanalizacyjnej, 

 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

 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. 2013r. poz. 1399 ze zm.) decyzji 

nakazującej przyłączenie nieruchomości z terenu Gminy Borne Sulinowo do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej. 

2. Wystosowano zapytania ofertowe:   

 dla zadania pn. utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo w zakresie 

koszenia traw w obrębie pasów drogowych i placów oraz wykonywania niezbędnych 

zabiegów pielęgnacyjnych, 

 dla zadania pn. wykonanie i dostawę tabliczek: zakaz wysypywania śmieci i uwaga obiekt 

monitorowany, 
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 dla zadania pn. utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo w zakresie 

urządzania i pielęgnacji terenów zieleni, 

 na najem kabiny sanitarnej na okres od 30.05.2016r. do 31.08.2016r. Miejsce ustawienia 

kabiny – m. Piława plaża za kościołem,  

 na najem i serwisowanie kabin sanitarnych na okres letni od 25.04.2016r. do 30.09.2016r. na 

terenie miasta Borne Sulinowo. 

3. Przystąpiono do:  

 opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-

2020. W przedmiotowej sprawie została podpisana umowa  z wykonawcą. Koszt zadania 

według oferty wyniósł 36.777,00 zł. 

 organizacji Gminnych obchodów światowego Dnia Ziemi.  

4. Wydano dwa postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

5. Podpisano umowę na realizację zadania utrzymania czystości na terenie miasta i gminy Borne 

Sulinowo polegającego na zamiataniu ulic i chodników. 

6. Udzielono odpowiedzi na pismo mieszkańca Bornego Sulinowa dotyczące zanieczyszczenia 

powietrza w mieście jak i wycinki drzew na nieruchomości prywatnej. 

7. Przygotowano: 

 dane do odpowiedzi na trzy wnioski o udostępnienie informacji publicznej, 

 projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji 

Szczecinek. 

8. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział 

Ochrony Środowiska w Szczecinie w imieniu Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Marii Konopnickiej w Juchowie, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu w Jeleniu oraz Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Silnowie rozliczenie opłat za 

korzystanie ze środowiska za rok 2015.  

9. Udzielono Spółce REKORD Hale Namiotowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław Oddział Drawsko Pomorskie ul. Starogrodzka 31A,  

78-500 Drawsko Pomorskie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Borne Sulinowo. 

10. Wydano decyzję stwierdzającą wygaśnięcie decyzji Burmistrza Bornego Sulinowa Nr 1/2012 

z dnia 10 lipca 2012r. znak RI.7031.04.2012.KB udzielającej zezwolenia Przedsiębiorstwu 

Wielobranżowemu Eugeniusz Grabowski z siedzibą w Drawsku Pomorskim ul. Starogrodzka 

31A, 78-500 Drawsko Pomorskie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Borne 

Sulinowo. 

11. Zaktualizowano: 

 ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Borne Sulinowo, 

 ewidencję zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Borne Sulinowo, 

 bazę azbestową gromadzącą i przetwarzającą informacje uzyskane z inwentaryzacji wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo. 

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

13. Przyjęto do rozpatrzenia 20 wniosków dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

14. Nałożono obowiązek przedłożenia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie 

Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, karty informacyjnej przedsięwzięcia w związku 

z wycinką drzew z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 75/1, obręb Ciemino, 

która należy do obszaru Natura 2000 Jezioro Śmiadowo. Dla przedmiotowej działki Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie dnia 31 marca 2014r. podjął zarządzenie w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla w/w obszaru Natura 2000 (Dz. Urz. Woj. Zach. z 

2014r., poz. 1653). 
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15. Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia bez zezwolenia drzew rosnących na 

działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 75/1, obręb Ciemino. 

16. Wydano 6 zaświadczeń dot. posiadania gospodarstwa rolnego na terenie gminy Borne Sulinowo. 

17. Udzielono odpowiedzi na dwa pisma o stanie prawnym nieruchomości.  

18. Potwierdzono 11 oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego. 

19. Wezwano do uzupełnienia braków formalnych występujących w 4 wnioskach o wydanie zgody 

na usunięcie drzew lub krzewów. 

20. Wystąpiono z 9 wnioskami do Starosty Szczecineckiego o wydanie zezwolenia na wycięcie 

drzew/krzewów. 

21. Udzielono odpowiedzi na pismo Centralnego Biura Śledczego Policji w Radomiu w sprawie 

wprowadzenia w błąd Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowej poprzez zawiązanie szeregu spółek mających na celu składanie wniosków  

o płatności rolno-środowiskowych oraz płatności z tytułu wspierania gospodarowania na 

obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, omijając 

w ten sposób ograniczenia nałożone przepisami praw dotyczącymi zmniejszeń – modulacji, co 

doprowadziło w konsekwencji do wypłacenia przez ARiMR nienależnych płatności na rzecz  

w rzeczywistości jednego wnioskodawcy. 

22. Udzielono odpowiedzi na pismo Urzędu Celnego w Koszalinie w sprawie przeprowadzenia 

czynności analitycznych w obszarze podatku akcyzowego. 

23. Na bieżąco opisywano faktury ze stanowisk pracy. 

 

REFERTAT ORGANIZACYJNY 

 

1. W dniu 5 kwietnia  2016 r. podpisano Porozumienie z Kuratorium Oświaty w Szczecinie  

w sprawie trybu przekazywania w 2016 roku środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla 

jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych 

pracowników oraz ich rozliczania. 

2. Przygotowano i wysłano sprawozdania statystyczne do GUS za I kwartał br. Z-03 –  

o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, Z-05 – badanie popytu na pracę, Z-14 – o zatrudnieniu  

i wynagrodzeniach w administracji publicznej w 2015 r. 

3. Podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 3 umowy o organizację robót 

publicznych, w ramach których zatrudniono 14 osób w tym 10 osób po 50 roku życia.  

4. W miesiącu kwietniu Powiatowy Urząd Pracy skierował do wykonywania prac społecznie 

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

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

5. W dniu 4 kwietnia br. podpisano z PUP w Szczecinku umowę w sprawie zorganizowania stażu 

dla 1 osoby. 

6. W dniu 13 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy SP ZOZ w Bornem 

Sulinowie. Tematem posiedzenia było wydanie opinii o rocznym sprawozdaniu z planu 

finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie za rok 2015 oraz omówienie spraw 

bieżących związanych z działalnością SP ZOZ. 

7. Zarejestrowano 3320 pism wpływających do Urzędu. 

8. Wysłano 3919 przesyłek poleconych, 834 listy zwykłe oraz około 30 sztuk plakatów. 

9. Pobrano opłatę skarbową w wysokości 3.595,00 zł. 

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

wywieszono 68 obwieszczeń oraz plakaty okolicznościowe. 

11. Podpisano umowę z firmą Comdrev ze Szczecinka na dostawę serwera. 

12. Odnowiono trzy certyfikaty kwalifikowane, w tym dla Burmistrza Bornego Sulinowa oraz dla 

pracowników Urzędu. 
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REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH 

 

1. Działalność  Komisji ds. PRPA. 

 W okresie międzysesyjnym wszczęto 6 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 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 2 osób, terapię odwykową w systemie dziennym ukończyły 2 

osoby, ustalono i dofinansowano badania okresowe oraz terapię podtrzymującą po odbytej 

terapii podstawowej dla 12 osób.  Współpracowano ze służbami i instytucjami zajmującymi 

się przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie. 

 Od dnia 27 marca br. rozpoczęto realizację programu „ Unplugged” w następujących 

szkołach: Zespół Szkół w Łubowie, Zespół Szkół w Bornem Sulinowie Publiczne Gimnazjum 

w Silnowie i Szkoła Podstawowa w Jeleniu.  Powyższy program rekomendowany przez 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii  adresowany jest do młodzieży w wieku 12-

14 lat. Głównym celem wdrażania programu jest  podniesienie kompetencji kadry 

pedagogicznej w zakresie profilaktyki, możliwość włączenia do Szkolnego Programu 

Profilaktyki skutecznego programu profilaktycznego dotyczącego ryzykownych zachowań 

młodzieży oraz wdrożenie programu atrakcyjnego dla uczniów. Program „ Unplugged”  

w Gminie Borne Sulinowo będzie realizowany w formie 12 lekcji prowadzonych w klasie 

szkolnej przez nauczycieli oraz 3 spotkań dla rodziców prowadzonych przez nauczyciela lub 

pedagoga szkolnego. Dla uczestników programu przygotowano podręcznik zawierający 

wskazówki do wdrażania programu profilaktyki, zeszyt ćwiczeń dla ucznia, karty do ćwiczeń 

oraz przewodnik do realizacji spotkań z rodzicami.  

 

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. Sołectwo Jeleń, 

2. Sołectwo Juchowo, 

3. Sołectwo Krągi, 

4. Sołectwo Łubowo, 

5. Sołectwo Rakowo, 

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

7. Biblioteka Miejska w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 1, 

 

3. Ewidencja ludności, dowody osobiste, USC.   

L

p. 

Nazwa czynności  

(Katalog zadań obowiązujący od 01.01.2016 r.) 

dane za I miesiąc I 

kwartału ł 2016r. 

dane za II 

miesiąc I 

kwartał 

2016r. 

dane za III 

miesiąc I 

kwartału 2016r. 

Razem I kwartał 

2016r. 

1 2 3 4 5 6 

Rejestracja Stanu Cywilnego     

1 Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, 9 7 11 27 
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małżeństwa, zgony). Tryb zwykły i tryb szczególny 

2 Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu 

rejestracji stanu cywilnego 

0 0 0 0 

3 Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji 

stanu cywilnego nie skutkujące sporządzeniem aktu 

stanu cywilnego 

5 1 1 7 

4 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 

(skróconych, zupełnych, na drukach  wielojęzycznych) 

69 55 68 192 

5 Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie 

oświadczeń 

0 7 8 15 

6 Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu 

cywilnego 

3 3 7 13 

7 Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego 137 55 182 374 

8 Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego 68 20 81 169 

9 Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk 0 0 1 1 

Ewidencja ludności     

1 Zameldowania, wymeldowania, - zgłoszenia wyjazdu 

na pobyt: -czasowy –stały   - zgłoszenia powrotu z 

pobytu czasowego 

44 56 33 133 

2 Usuwanie niezgodności 181 128 207 516 

3 Decyzje w sprawach meldunkowych 1 0 2 3 

4 Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL 1 1 0 2 

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 

30 17 24 71 

2 Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz 

danych osoby, której wniosek dotyczy, z rejestru 

mieszkańców  (RM) oraz rejestru zamieszkania 

cudzoziemców (RZC) oraz wydawanie zaświadczeń z 

RDO zawierających pełny wykaz danych osoby, której 

wniosek dotyczy 

28 40 41 109 

3 Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych 

osobowych oraz wydawanie decyzji o odmowie 

udostępnienia danych osobowych z RDO 

0 0 0 0 

Dowody Osobiste     

1 Wydawanie dowodów osobistych 96 129 119 344 

2 Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu 

dowodu osobistego 

7 18 6 31 

3 Wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych 0 0 0 0 

4 Unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze 

Dowodów Osobistych (RDO) 

31 22 22 75 

 

 Wystąpiono do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskami o nadanie Medalu  

za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla 2 par małżeńskich.  

 Udzielono odpowiedzi na  43  wnioski  o udostępnienie danych osobowych. 

 Wydano  88  zaświadczeń o zameldowaniu. 

 Wydano 3  zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  /1 detal, 2 gastronomia /. 

 Wygaszono 9  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych /1 detal, 8 gastronomia/. 

 Zarejestrowano 6  wniosków  o wydanie Karty Dużej Rodziny. 

 Zarejestrowano 2 wnioski o wydanie Karty Seniora. 
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Liczba Ludności  wg stanu na dzień 14.04.2016r.  

MIASTO  BORNE SULINOWO: 

pobyt stały           -  4495    

pobyt czasowy     - 238 

GMINA  BORNE SULINOWO: 

pobyt stały            - 4899 

pobyt czasowy      - 120 

 

5. Działalność gospodarcza. 

W CEIDG dokonano następujące zmiany: 

- zarejestrowano 10  nowych działalności gospodarczych, 

- wprowadzono 16 zmian, 

- zawieszono 6  wpisów, 

- wykreślono  6  wpisów, 

- wznowiono 4 działalności gospodarcze. 

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

 

1.W zakresie zarządzania kryzysowego: 

a) W zakresie spraw obronnych: 

- przeprowadzono szkolenie osób do wykonywania zadań kuriera w ramach Akcji 

Kurierskiej organizowanej przez UM w dniu 24 marca 2016r., 

- przeprowadzono szkolenie kierujących akcją kurierską i kurierów wykonawców  

w dniu 7 kwietnia 2016r., 

- wszczęto jedno postępowanie o nadanie świadczeń rzeczowych na rzecz WKU, 

- wszczęto pięć postępowań o nadanie świadczeń osobistych w tym 2 na rzecz UM  

w Bornem Sulinowie w ramach Akcji Kurierskiej i 3 na rzecz Starostwa 

Powiatowego, 

- w dniu 15 kwietnia br. uczestniczono w spotkaniu dotyczącym uaktualnienia 

dokumentacji akcji kurierskiej przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień  

w Szczecinku. 

b) W zakresie obrony cywilnej: 

- uzgodniono jednego kandydata (p. Muryn Tomasz) do udziału w szkoleniu na 

instruktorów OC i przesłano do Starostwa Powiatowego, Szkolenie planowane jest  

w dniach 10-12 maj 2016r. w Bydgoszczy, koszty szkolenia pokrywa ZUW. 

c)  W zakresie zarządzania kryzysowego: 

- monitorowanie bieżących zagrożeń, 

- uczestniczono w posiedzeniu PZZK w dniu 15 kwietnia br . 

d) W zakresie zabezpieczenia ppoż.: 

Stan zagrożenia pożarowego na terenie gminy utrzymuje się na niskim poziomie. Z uwagi na 

warunki atmosferyczne zwiększyła się ilość pożarów traw. 

      e)    W zakresie  zabezpieczenia funkcjonowania OSP: 

- OSP Łubowo utrzymuje gotowość do działania; 

- OSP Miasta Bornego Sulinowa utrzymuje gotowość do działania  

(1 pojazd niesprawny)  

- OSP Juchowo – utrzymuje gotowość do działania. 

W dniu 16 kwietnia br zorganizowano dla OSP badania strażaków uczestniczących  

w działaniach ratowniczych. W badaniach zaplanowano udział: 
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- badania wstępne – 7 osób, 

- badania okresowe – 37 osób, 

- badania kierowców – 8 osób.  

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA 

 

I. Przygotowano i wydano: 

 

1. Wydano 25 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Wydano 20 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. Wydano 3 postanowienia w sprawie podziałów nieruchomości na terenie Gminy. 

4. Wydano jedną decyzję podziałową nieruchomości na terenie Gminy. 

5. Wydano 4 decyzje o rozgraniczenie nieruchomości na terenie Gminy. 

7. Zlecono sprawdzenia dwóch operatów geodezyjnych uprawnionemu geodecie. 

8. Udzielono informację na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 

informacji publicznej – rejestr wydanych w grudniu 2015r. decyzji o warunkach zabudowy oraz 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

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 uwarunkowań.  

 

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grzywnik. 

Trwają prace nad projektem zmiany planu. Aktualnie trwa rozpatrywanie wniosku o zmianę 

przeznaczenia na cele nieleśne gruntów leśnych przez Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego.  

           

3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 2/13, 2/15, 2/17, 2/18, 

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

w obrębie Dąbrowica. 

Z uwagi na wymaganą zmianę studium uwarunkowań dla obrębu Dąbrowica prace planistyczne 

rozpoczną się w późniejszym terminie.  

 

4. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Borne Sulinowo dla 

obrębu Dąbrowica, Łubowo, Jeleń, Przyjezierze, Śmiadowo. 

Trwają prace nad projektem zmiany studium uwarunkowań. Wstępnie planowany termin uchwalenia 

studium to koniec maja 2016 r.  

 

5. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 06 

i 07 położonych w Bornem Sulnowie. 

Trwają prace wykończeniowe nad projektem zmiany studium uwarunkowań, planowany termin 

uchwalenia to koniec maja 2016 r. 

 

 

 

 



16 

 

III. W ramach zarządzania drogami gminnymi w okresie międzysesyjnym: 

 

1. Wydano 1 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. Wydano 1 decyzję zezwalającą na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg 

publicznych oraz na udostępnienie pasa drogowego 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. 

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

z wbudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy Borne Sulinowo. 

4. Przeprowadzono kontrolę związaną z zajęciem psów drogowych przez urządzenia reklamowe na 

terenie miasta. Wysłano do właścicieli reklam wezwania celem  wyjaśnienia zaistniałego stanu. 

5. Wydano opinię pozytywną związaną z organizacją parady 1- Majowej w Bornem Sulinowie. 

6. Wystosowano 1 wezwanie na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.).w celu uzupełnienia 

wniosku o zezwolenie na korzystanie z drogi wewnętrznej przez pojazdy powyżej 8t. 

7. Przygotowano i przesłano sprawozdanie o sieci dróg publicznych poza granicami 

administracyjnymi miasta i w granicach administracyjnych miasta do Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad. 

 

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) Świadczenie usług w zakresie optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej – 

prognozowana kwota oszczędności dla Gminy Borne Sulinowo i jej jednostek 

organizacyjnych to 50255,49 zł brutto / 12 miesięcy. 

- trwają procedury optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej. 

2) Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły w m. Juchowo, 

gm. Borne Sulinowo w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

- zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót budowlano-montażowych 

to 31.08.2016 r. 

3) 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. 

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

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

- zadanie w trakcie realizacji. 

5) Budowa szkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Borne Sulinowo: 

- opracowano i przekazano niezbędną dokumentację celem pozyskania dofinansowania 

inwestycji. 
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6)  Wykonanie ośmiu miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy  

ul. Szpitalnej w Bornem Sulinowie. Trwają prace budowlane. 

7) Wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania pn. – Przebudowa zjazdu publicznego 

 w ciągu drogi krajowej nr 20, dz. nr 381/9 na dz. nr 843 w m. Łubowo, gm. Borne Sulinowo, 

8)  Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika przy ul. Parkowej 1 oraz 

ul. Wrzosowej 3 w Bornem Sulinowie o długości 167mb i szer. 1,5mb oraz wykonanie 

remontu istniejących 4 zjazdów na posesje.  

9)  Zgłoszono do Starostwa Szczecineckiego wykonanie robót budowlanych związanych  

z przebudową i remontem dróg gminnych w m. Łączno. 

10)  Opracowano i przekazano niezbędną dokumentację projektową oraz kosztorys inwestorski 

dwóch boisk do gry w bule (Pétanque) przy CKiR w Bornem Sulinowie celem pozyskania 

dofinansowania inwestycji. 

  

V. Pozostałe czynności: 

 

1) Nadzorowano prace związane z przebudową ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie. 

2) Nadzorowano prace związane z modernizacją systemu grzewczego wraz z termomodernizacją 

budynku szkoły w m. Juchowo. 

3) Nadzorowano prace związane z optymalizacją kosztów dystrybucji energii elektrycznej dla 

Gminy Borne Sulinowo i jej jednostek organizacyjnych. 

4) Przeprowadzono inwentaryzację reklam zainstalowanych na terenie miasta Borne Sulinowo 

pozwalającą na weryfikację ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, m. in. 

„ustawą krajobrazową”. 

5) Opracowano wizualizację kolorystyki ścian budynku Urzędu Miejskiego w Bornem 

Sulinowie.  

6) Zgłaszano awarie sieci energetycznych oraz monitorowano naprawę oświetlenia drogowego 

na terenie miasta i gminy. 

  

VI. Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową: 

1) Trwają bieżące naprawy dróg gminnych bitumicznych polegające na uzupełnianiu ubytków 

masą asfaltową (workowaną) systematycznie w miarę występowania odpowiednich warunków 

pogodowych. 

2) Trwa usuwanie zakrzaczeń i podcinanie gałęzi drzew w pasie drogowym ul. Wojska 

Polskiego. 

3) Odbudowano trzy studzienki wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej: przy ul. Poprzecznej,  

Orła Białego i drodze dojazdowej do ZOZ. 

4) Przebudowano instalację ciepłej wody użytkowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

5) Naprawiono wiatę zlokalizowaną na terenie rekreacyjnym przy budynku MBP. 

6) Naprawiono kładkę na ścieżce edukacji ekologicznej w rejonie plaży zielonej. 

7) Zmontowano sześć nowych tablic ogłoszeniowych w sołectwach na terenie gminy. 

8) Rozwieziono do wszystkich sołectw narzędzia do sprzątania. 

 

 

 
 


