
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  29 marca 2018 r. 

 

SPOTKANIA 

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczył                                

w następujących spotkaniach: 

 28 marca 2018r. – spotkanie z Firmą Usługowo Handlową HUB MAR w sprawie 

modernizacji hali sportowej przy CKiR w Bornem Sulinowie, 

 04 kwietnia 2018r. – spotkanie z wykonawcą – Zakład Usług Leśnych DR Robert 

Zieliński oraz Prezesem PUK Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie w sprawie wycinki 

drzew na cmentarzu w Łubowie, 

 09 kwietnia 2018r. – spotkanie z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej 

„Juliusz” w Bornem Sulinowie – omówienie spraw bieżących,  

 09 kwietnia 2018r. -  spotkanie z Komendantem Powiatowej Policji  Szczecinka – 

omówienie spraw bieżących,  

 10 kwietnia 2018r. – spotkanie z firmą M BUD Usługi Remontowo Budowlane          

w Bornem Sulinowie w sprawie infrastruktury wokół budynku oddawanego do 

użytku, 

 10 kwietnia 2018r. – spotkanie z przedstawicielem IPNu (Instytutu Pamięci 

Narodowej) w Szczecinie oraz Kierownikiem Izby Muzealnej Bornego Sulinowa         

w sprawie odkrywek w poszukiwaniu szczątków jeńców polskich, 

 10 kwietnia 2018r. –  spotkanie z  Notariuszem w Szczecinku, 

 11 kwietnia 2018r. – spotkanie  z Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej                

i Prezesem PUK Sp. z o.o  w sprawie obchodów 25-lecia Bornego Sulinowa, 

 16 kwietnia 2018r. – spotkanie z sołtysem Sołectwa Rakowo - omówienie spraw 

inwestycyjnych dotyczących wsi, 

 17 kwietnia 2018r.- spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia „Gilza” w sprawie budowy 

strzelnicy w Bornem Sulinowie, 

  18 kwietnia 2018r.  – spotkanie ze Wspólnotą Mieszkaniową „Ognik” oraz IPNu 

(Instytutu Pamięci Narodowej) ze Szczecina i Kierownikiem Izby Muzealnej Bornego 

Sulinowa w sprawie wyłączenia części dzierżawy dla archeologów, 
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 18 kwietnia 2018r. – omówienie spraw bieżących z sołtysem Sołectwa Krągi – 

rozwiązanie konfliktu z użytkownikami quadów. 

 

Zaplanowane spotkania: 

 20 kwietnia 2018r. – uczestnictwo w rozprawie sądowej w Sądzie Rejonowym             

w Gdańsku, 

 23 kwietnia 2018r. -  posiedzenie Rady Nadzorczej PUK Sp.z o.o. w Bornem 

Sulinowie, 

 24 kwietnia 2018r.- podpisanie aktu notarialnego w Szczecinku 

 

W sprawach skarg i wniosków w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Bornego 

Sulinowa przyjął 33 interesantów. 
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SKARBNIK I REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU 

w okresie od 16.03.2018r. do dnia 16.04.2018r. 

1. W dniu 28 marca 2018 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 28 marca 2018 roku             

w sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Borne Sulinowo za 

2017  rok celem zaopiniowania.  

2. W dniu 30 marca 2018 roku na podstawie Zarządzenia Nr 24/2018 Burmistrza Bornego 

Sulinowa dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 

91.492,00 zł, w tym na podstawie: 

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.9.9.2018.MR z dnia 23 marca 

2018 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 87.492,00 zł.                     

z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na 

finansowanie nowych miejsc uruchomionych w roku 2017 w ośrodkach wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy             

o pomocy społecznej, w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za 

życiem" (Dz.U. z 2016 r. poz. 1250) przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 

grudnia 2016 r. - działanie 13.1.2.2.W, rezerwa celowa b.p. poz. 33, 

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.35.5.2018.PW z dnia         27 

marca 2018 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 4.000,00 zł.            

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek 

niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 

Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3, działanie 

3.1.2.2.W, rezerwa celowa b.p. poz. 37. 

       Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) między działami (rezerwa           

ogólna), rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 28.191,65 zł, w tym z budżetu organu 

do budżetu Szkoły Podstawowej w Łubowie 1.000,00 zł (środki własne do realizacji 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa).  

3. W dniu 4 kwietnia 2018 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Spraw Społecznych podpisaną umowę                

Nr 232/S4/S+/M1/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej        

w kwocie 148.676,00 zł na realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-

2020 Edycja 2018 „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” Moduł I”.  

4. W dniu 12 kwietnia 2018 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 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 2018.  

5. W dniu 12 kwietnia 2018 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej                    

w Szczecinie 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 2018 do końca 1 kwartału roku 2018.  
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6. W dniu 12 kwietnia 2018 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie, Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie       

i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 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 2018.  

 

7. W dniu 12 kwietnia 2018 roku przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie podpisaną 

umowę na udzielenie w 2018 roku z rezerwy celowej poz. 26 „Środki na wyrównywanie 

szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem 

szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych oraz realizację programu rządowego „Aktywna tablica” dotacji celowej    

w wysokości 65.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy 

materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy          

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

 

8. W dniu 13 kwietnia 2018 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju 

Regionalnego sprawozdanie z wykorzystania dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatków 

energetycznych za I kwartał 2018 roku. Przyznana dotacja 1.985,37 zł. Wykorzystana 

dotacja w I kwartale 1.877,31 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji przekazana z I kw. Na II 

kw. 2018 r. 108,06 zł. 

  

9. W terminie do dnia 23 kwietnia 2018 roku zostaną przesłane do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdania za okres od początku roku do dnia                  

31 marca 2018 roku, w tym: 

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

- Rb-27S sprawozdanie z wykonanie planu dochodów budżetowych jednostki samorządu 

terytorialnego,  

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

finansowych,  

- 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. 

10. W terminie do dnia 24 kwietnia 2018 roku zostaną przesłane do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdania zbiorcze (JST), jako organu założycielskiego 

lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną (MBP w Bornem 

Sulinowie, CKiR w Bornem Sulinowie i ZOZ w Bornem Sulinowie) za okres wg stanu na 

koniec I kwartału roku 2018: 

- 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. 
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REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 

1. W miesiącu kwietniu 2018 r. przesłano upomnienia dotyczące  zaległości w podatku od 

nieruchomości, rolnym i leśnym. 

 

2. W miesiącu kwietniu 2018 r. przesłano do regionalnej Izby Obrachunkowej                    

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

I kwartał 2018 r. 

 

3. W miesiącu kwietniu dokonano oględzin nieruchomości w celu ustalenia zgodności 

opodatkowania podatkiem od nieruchomości ze stanem faktycznym na terenie gminy 

Borne Sulinowo. 

 

4. W miesiącu kwietniu 2018 r. wystawiono i przesłano do Naczelników Urzędów 

Skarbowych tytuły wykonawcze dotyczące  zaległości podatkowych.   

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA 

I. Przygotowano i wydano: 

 

1. Wydano 40 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Wydano 6 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. Wydano 1 decyzję podziałową nieruchomości na terenie Gminy. 

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

5. Wydano 1 postanowienie o rozgraniczeniu nieruchomości na terenie Gminy Borne 

Sulinowo. 

6. Wydano 1 decyzje o warunkach zabudowy w obrębie Ciemino. 

7. Udzielono 5 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. Obecnie jest przygotowywany projekt do 

kolejnego uzgodnienia z RDOŚ.         

2. 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.  

3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo 

dla obrębu Dąbrowica, Jeleń, Łubowo, Przyjezierze i Śmiadowo. 
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Trwają prace nad sporządzeniem projektów planów miejscowych dla obrębów Dąbrowica, 

Jeleń, Łubowo, Przyjezierze i Śmiadowo. 

INWESTYCJE 

III. W ramach zarządzania drogami gminnymi w okresie międzysesyjnym 

 

1. Wydano 2 decyzje, w których naliczono opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg 

publicznych w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury 

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

Sulinowo. 

2. Wydano 3 decyzje zezwalające na lokalizacje 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 3 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 4 umowy, 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 hali sportowej przy Zespole Szkół w Łubowie. 

- zakończono prace projektowe, 

- uzyskano decyzję o zmianie pozwolenia na budowę, 

- przekazano dokumentację projektowo-kosztorysową niezbędną do złożenia wniosku 

o dofinansowanie przedsięwzięcia, 

- trwa procedura mająca na celu wyłonienie wykonawcy prac rozbiórkowych 

budynków gospodarczych. 
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2) Przebudowa budynku po byłym gimnazjum w Silnowie na budynek mieszkalny 

z mieszkaniami chronionymi 

- zakończono prace projektowe, 

- przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków 

zewnętrznych, 

- uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę, 

3) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piława – dokumentacja 

projektowo-kosztorysowa. 

- zakończono prace projektowe, - przekazano dokumentację projektowo-kosztorysową 

niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, 

- trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę, 

4) Przebudowa istniejącego budynku w miejscowości Silnowo na potrzeby Centrum 

Integracji i Animacji Kulturalnej  

- trwa procedura zmiany decyzji pozwolenia na budowę z  Centrum Integracji 

i Animacji Kulturalnej na bibliotekę. 

5) Przebudowa i remont części pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym przy 

ul. Targowej 5 w Bornem Sulinowie na „Klub Seniora +”. 

- trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji projektowo-

kosztorysowej niezbędnej do realizacji zadania. 

6) Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy budynku CKiR w Bornem Sulinowie. 

- opracowano projekt do zgłoszenia o przystąpieniu do budowy strefy, 

- uzyskano zaświadczenie od Starosty Szczecineckiego o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu dla realizacji ww. przedsięwzięcia, 

- opracowano i przekazano ref. PW w/m projekt i kosztorys budowy strefy niezbędne 

do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia,  

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

Sulinowo – w trakcie realizacji; 

- wyłoniono projektanta, 

- wykonano dokumentację projektową, 

- uzyskano zezwolenia na przebudowę drogi, 

- złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu rozwoju gminnej       

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, 

- złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu przebudowy drogi 

gminnej dojazdowej do gruntów rolnych ze środków budżetowych Województwa 

Zachodniopomorskiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych – zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 150’149,12zł tj.: 13,7%. 

8)  Remont dachu budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 

Lipowej 6 w Bornem Sulinowie: 
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- trwają prace związane z opracowaniem zapytania ofertowego na wykonanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

9) Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 25 

w Łubowie: 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert na remont, 

- nie wpłynęły żadne oferty na wykonanie zadania. 

10) Remont budynku hali sportowej Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie: 

- podpisano umowę na realizację zadania, 

- przekazano teren objęty robotami budowlanymi wykonawcy, 

- trwają roboty budowlane. 

11) Wykonanie remontu chodnika przy ul. M. Reja 1a-b w Bornem Sulinowie:  

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie, wyłoniono wykonawcę, 

podpisano umowę na wykonanie robót, 

- zakończono i rozliczono zadanie. 

12) Modernizacja skoczni lekkoatletycznej do skoku w dal na stadionie miejskim przy ul. 

Sportowej w Bornem Sulinowie:  

- trwają prace przygotowawcze do wystosowania zaproszeń do złożenia ofert na 

wykonanie zadania. 

13) Rozbiórka budynków gospodarczych na dz. nr 240/14, 240/7 obr. Łubowo przy 

Szkole Podstawowej im. Pierwszych Osadników w Łubowie: 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania.  

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

Gminy Borne Sulinowo: 

- trwają prace przygotowawcze do opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej 

do wniosku o dofinansowanie zadania.  

15) Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 77 

w Łubowie: 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert na realizację zadania. 

16) Eksploatacja sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo: 

- opracowano przedmiot zamówienia, 

- opracowano wzór umowy, 

- opracowano instrukcję eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia drogowego, 

- ogłoszono przetarg nieograniczony na eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia 

drogowego. 
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17) Dostawa ziemi przeznaczonej do budowy płyty boiska treningowego do gry w piłkę 

nożną przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie: 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert,  

- wyłoniono wykonawcę zadania, 

- zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia zadania określono do 30.04.20  

18) Budowa płyty boiska treningowego do gry w piłkę nożną przy ul. Sportowej 

w Bornem Sulinowie: 

- trwają prace związane z przygotowaniem zaproszeń do złożenia ofert na realizację 

zadania. 

19) Wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na zadanie ”Roboty budowlane 

związane z remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie 

miasta i gminy Borne Sulinowo” 

 

20) Wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych 

związanych z budową 9 miejsc postojowych w pasie drogowym drogi gminnej -       

dz. nr 22 oraz na nieruchomości 34/6 obr. Borne 06 przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego            

w Bornem Sulinowie  

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) Monitorowano oraz przekazywano Instytucji Realizującej (ZMiGDP w Karlinie) 

wskaźniki dotyczące energii odnawialnej związane z przeprowadzoną modernizacją 

budynku Szkoły w Juchowie. 

 

V. Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową: 

1) Wykonano uzupełnienia największych ubytków w nawierzchniach jezdni 

zagrażających bezpieczeństwu ruchu masą asfaltową. 

2) Wykonano zaplanowane wycinki drzew na terenie miasta i gminy. 

3) Uprzątnięto połamane gałęzie na terenie miasta. 

4) Wykonano naprawy cząstkowe nawierzchni szutrowej ul. Magnoliowej w Bornem 

Sulinowie oraz drogi nad brzegiem jeziora. 

5) Wykonano odświeżenie i malowanie całego mieszkania nr 17 w budynku 

socjalnym – dla nowego lokatora. 

6) Wykonywano drobne prace remontowe w budynku Urzędu Miejskiego. 

 

 REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 

W zakresie Ochrony Środowiska 

1. Prowadzone są dwa postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 
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2. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w sprawie przyłączenia nieruchomości w m. 

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

3. Wydano jedną decyzję o czasowym odebraniu zwierząt. 

4. Sporządzono umowę na realizację zadania pn. czyszczenie i naprawa separatora STEJAX-

0 90/900 l/s o wysokości  4,5m i średnicy 2,5m oraz czyszczenie dwóch piaskowników      

o objętości czynnej Vcz=7,5m3 i Vcz=12m3 zlokalizowanych na działkach nr 41/23 

obręb Borne 06 i 29 obręb Borne 05. 

5. Przekazano do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy 

wypełniony formularz zawierający informacje o wodach opadowych lub roztopowych 

odprowadzanych do wód. 

6. Udzielono odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie 

wyrobów azbestowych. 

7. Zakupiono 15 szt. gablot wolnostojących dzielonych zamykanych. 

8. Podpisano umowę na zakup sadzonek kwiatów. 

9. Podpisano umowę na realizację zadania pn. „Utrzymanie czystości na terenie miasta          

i gminy Borne Sulinowo polegające na zamiataniu ulic i chodników”. 

10. Udzielono odpowiedzi na pismo mieszkańca Łubowa dotyczące emisji hałasu. 

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. 

15. Wydawanie zezwoleń na amatorski połów ryb w roku 2018 na Jeziorze Śmiadowo. 

 

W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa 

16. Przyjęto do rozpatrzenia 2 wnioski dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

17. Rozpatrzono 2 pisma dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

18. Rozpatrzono 12 zgłoszeń o zamiarze usunięcia drzewa.  

19. Rozpatrzono 4 wnioski dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

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

usunięcie drzew/krzewów. 

21. Wydano 2 zaświadczenia dot. opłacania składek na fundusz emerytalny rolników.  

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

Sulinowo.   

23. Potwierdzono 1 oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz  

24. o łącznej powierzchni użytków rolnych  wchodzących w skald gospodarstwa rodzinnego 

w danej gminie.    

25. Podpisano umowę na usunięcie drzew z Cmentarza Komunalnego w Łubowie.  
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W zakresie gospodarki odpadami. 

 

26. 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. 

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

odpadami komunalnymi. 

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

29. Wprowadzono do programu GOMIG - deklaracje oraz zmiany i korekty deklaracji             

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo  -  39 szt. 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12 szt. 

31. Przygotowano sprawozdanie Burmistrza Bornego Sulinowa  z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok i przesłano do Urzędu 

Marszałkowskiego w Szczecinie oraz  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

w Szczecinie.   

32. Opracowanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Borne 

Sulinowo za 2017 r. 

33. Przygotowanie załącznika do sprawozdania SG-01 Statystyka gminy. Gospodarka 

mieszkaniowa i komunalna odrębnie dla terenu miasta i gminy i przesłanie do Urzędu 

Statystycznego.  

34. Przygotowano postępowanie w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Borne 

Sulinowo. 

35. Przygotowano postępowanie w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Borne 

Sulinowo. 

36. Wydano decyzję w sprawie odpowiedzialności za zobowiązanie z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi spadkodawcy – 1 szt. 

37. Wydawanie zezwoleń na amatorski połów ryb na jeziorze Śmiadowo w roku 2018 

 

W zakresie zamówień publicznych 

38. Trwają prace nad przygotowanie postępowania przetargowego dot. zadania 

Zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo. 

39. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe  i podpisano umowę dot. zadania Modernizacja 

budynku hali sportowej Centrum kultury i rekreacji w Bornem Sulinowie. 

40. Przygotowano postępowanie przetargowe na zadanie Eksploatacja sieci oświetleniowych 

na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. 

41. Przygotowano postępowanie przetargowe na zadanie Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy 

Borne Sulinowo. 
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42. Przygotowano postępowanie przetargowe na zadanie Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy 

Borne Sulinowo. 

 

REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY 
 

1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów  
 

RPO WZ 2014-2020, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych, 

Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem 

Sulinowie 

Dn. 21.03.2018r. opracowano i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego WZ komplet 

dokumentów do umowy na dofinansowanie zadania.  

Wartość inwestycji wg kosztorysu wynosi 126.238,10 zł, dofinansowanie - 107.302,38 zł 

(85%). 
 

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 

Dn. 21.03.2018 podpisano aneks do umowy dot. poprzetargowej zmiany kosztów zadania. 

Na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego WZ, dn. 16.04.2018r. złożono korektę wniosku        

o płatność wraz załącznikami. Wartość zadania wynosi 179,940,72 zł, kwota dofinansowania 

- 114.496,00 zł. 
 

Program wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020, Klub Senior+ w Bornem Sulinowie 

Dn. 28.03.2017r. Gmina Borne Sulinowo zawarła Umowę Nr 232/S4/S+/M1/2018 na 

utworzenie Klubu Senior+ przy ul. Targowej w Bornem Sulinowie. Wartość zadania wynosi 
191.174,00 zł, dotacja - 148.676,00 zł. Realizacja planowana jest na okres 01.03 - 

30.11.2018r.  

Dn. 06.04.2018r. przesłano do Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie oraz do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

Departamentu Polityki Rodzinnej informacje ws. terminu otwarcia Klubu Senior+. 
 

PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska 

miejskiego  

Dn. 28.03.2018r. dokonano w ZMiGDP zgłoszenia Gminy Borne Sulinowo do projektu.  

W procedurze ogłoszonego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę Programu 

funkcjonalno-użytkowego. Dn. 12.04.2018r. podpisano z wykonawcą Umowę o prace 

projektowo-kosztorysowe. 
 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej 

infrastruktury sportowej - edycja 2018 

Dn. 29.03.2018r. przesłano do MSiT wniosek na zadanie „Budowa pełnowymiarowej sali 

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Pierwszych Osadników w Łubowie”. 

Wartość zadania oszacowano na 7.436.771,00 zł. Kwota dotacji stanowić ma 2.454.134,00 zł 

(33%). 
 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Dofinansowanie zadania ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu modernizacji infrastruktury 

sportowej - edycja 2017”, pn. „Modernizacja hali sportowej przy Centrum Kultury         

i Rekreacji w Bornem Sulinowie” 
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Dn. 05.04.2018r. przesłano do MSiT sprawozdanie kwartalne wraz z załącznikami, m.in. 

informacją o wyłonieniu wykonawcy zadania, umową zawartą z wykonawcą i wnioskiem o 

aneksowanie umowy. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 31.08.2018r.  

Całkowita wartość zadania wg zawartej umowy wynosi 386.320,00 zł, dofinansowanie ze 

środków FRKF stanowić ma 193.160,00 zł (50%). 
 

PROW 2014-2020, Organizacja Festiwalu Produktów Tradycyjnych w Bornem 

Sulinowie 

Dn. 10.04.2018r. Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie podpisało w Urzędzie 

Marszałkowskim WZ Umowę o przyznaniu pomocy. Wartość zadania wynosi 50.024,79 zł, 

kwota dofinansowania - 31.830,00 zł. 
 

Program wyrównywania różnic między regionami III, Likwidacja barier 

transportowych poprzez zakup mikrobusu z windą do przewozu osób 

niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie 

Na wezwanie Starostwa Powiatowego w Szczecinku, dn. 11.04.2018r. złożono uzupełnienia 

do wniosku. Wartość zadania szacowana jest na 146.500,00 zł, dofinansowanie - 80.000,00 zł. 
 

Program MKiDN 2018 „Infrastruktura domów kultury”, Realizacja nowych koncepcji 

oferty kulturalnej Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie 

Dn. 13.04.2018r., w imieniu CKiR w Bornem Sulinowie, złożono w MKiDN odwołanie od 

decyzji o nieprzyznaniu środków na zadanie. 
 

Rządowy program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez 

Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, "Przebudowa drogi w m. Radacz, gm. 

Borne Sulinowo" 

Dn. 16.04.2018r. złożono w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie 

wniosek o przyznanie w 2018r. dotacji celowej na realizację zadania. 

Wartość inwestycji szacowana jest kosztorysowo na 1.061.260,35 zł, wnioskowane 

dofinansowanie - 847.861,00 zł (80%).  
 

2. Promocja i turystyka 
 

a) strona internetowa  

Na bieżąco aktualizowano i modyfikowano stronę internetową Urzędu Miejskiego w Bornem 

Sulinowie www.bornesulinowo.pl oraz BIP. 

  

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 kwietniowej wkładki Głosu Koszalińskiego 

„Regiony”. 

 

e) materiały promocyjne 

Dn. 20.03.2018r. zlecono dodruk polskiej wersji językowej ulotki reklamowej Gminy Borne 

Sulinowo w nakładzie 5 tys. egz. 

W dn. 30 marca - 3 kwietnia br. przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego na zakup i 

produkcję gadżetów reklamowych dla Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.  

http://www.facebook.com/
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f) inne  

Dn. 26.03.2018r., na prośbę dyrektora LO w Bornem Sulinowie, przedstawiono delegacjom 

nauczycieli ze szkoły średniej niemieckiej gminy partnerskiej Amt Anklam-Land prezentację 

multimedialną o walorach przyrodniczo-historycznych Bornego Sulinowa.  

Na pisemną prośbę ZART ze Szczecina udostępniono kalendarz imprez 2018 ze 

szczegółowym opisem największych imprez związanych z obchodami 25-lecia Bornego 

Sulinowa.  
 

3. Organizacje pozarządowe 
 

Na stronie internetowej Urzędu, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń zamieszczono 1 ofertę 

złożoną  

w trybie „małych grantów” przez Towarzystwo Przyjaciół Piławy na realizację zadania 

publicznego pn. wiosenne „Sprzątanie rzeki Piławy”. Oferta podlegała ocenie opinii 

publicznej w ciągu 7 dni od daty jej opublikowania. Nie zostały zgłoszone żadne uwagi.  
 

Przygotowano umowę na realizację przez Towarzystwo Przyjaciół Piławy zadania 

publicznego  

pn. „Sprzątanie rzeki Piławy”. Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Borne Sulinowo 

kwotą  

1.540,00 zł. Dotacja została przyznana w trybie pozakonkursowym.  
 

Sporządzono sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo             

z organizacjami pozarządowymi w 2017r.  

W imieniu Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa sporządzono 

pismo z prośbą o sponsoring Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych w Bornem 

Sulinowie. Oferty sponsorskie przesłano do Nadleśnictw mających siedzibę w woj. 

zachodniopomorskim.  

Udzielono odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej związanej                       

z działalnością klubów sportowych - sekcji piłki nożnej w gminie Borne Sulinowo.  
 

4. Wydarzenia 
 

Zezwolenia 

Dn. 25.01.2018r. wydano zezwolenie dla Stowarzyszenia "Zawsze Czujni" na organizację 

imprezy paramilitarnej pn. „Ziemia niczyja – pola ognia”, która odbędzie się w dniach 29.04. 

– 04.05.2018r. na terenie zlotu pojazdów militarnych w Bornem Sulinowie.  
 

Obchody 25 - lecia  

 

Wystosowano pismo do Nadleśniczego Nadleśnictwa Borne Sulinowo ws. udzielenia 

pozwolenia na wytyczenie trasy „Biegu Spartakusa” na terenach leśnych w Leśnictwie 

Liszkowo.  

Uzgodniono z grafikiem formę i treść plakatu dot. konkursu Społecznik 25- lecia Bornego 

Sulinowa. 

Zlecono zakup gadżetów z okazji jubileuszu miasta tj. breloków w ilości 500 szt. oraz pinsów 

w ilości 100 szt. Zamówiono torebki eko do zestawów promocyjnych.  

Trwają uzgodnienia w kwestii projektu i zlecenia wykonania kapsuły czasu oraz 3 witaczy.  
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Złożono zamówienie na wykonanie drewnianej księgi wpisów, która włożona zostanie do 

Kapsuły Czasu przy Budynku Kulturalno - Oświatowym  podczas obchodów 25 - lecia 

Bornego Sulinowa. 
 

5. Szkolenia 
 

W dn. 5-7 kwietnia br. - udział w wyjeździe studyjnym do Gdańska zorganizowanym przez 

ZROT. W programie: szkolenia i warsztaty z zakresu nowoczesnych technologii 

wykorzystywanych w zarządzaniu, marketingu i promocji turystycznej odbywające się           

w ramach konferencji "Nowe Trendy w Turystyce", spotkanie z Prezesem Lokalnej Gdańskiej 

Organizacji Turystycznej i Zastępcą Prezydenta Gdańska oraz odwiedziny gdańskich targów 

turystycznych FREE TIME FESTIWAL. 
 

Dn. 09.04.2018r. - udział w szkoleniu LGD POJEZIERZE RAZEM dot. 4 naborów 

grantowych w ramach PROW 2014-2020. 
 

Dn. 10.04.2018r. - udział w szkoleniu dot. Programu Społecznik 2018.  

 

 

REFERAT ORGANIZACYJNY 

1. W dniu 6 marca 2018 roku podpisano umowę  z Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 

sprawie trybu przekazywania w 2018 roku środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem  

na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników  

oraz ich rozliczania.  

2. Sporządzono sprawozdanie GUS Z-05– badanie popytu na pracę za I kwartał 2018 r. 

3. Sporządzono sprawozdanie GUS Z-06 – o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy  

za I kwartał 2018 r.  

4. W dniu 5 kwietnia 2018 r. złożono wniosek do Kuratorium Oświaty w Szczecinie o zwrot 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników przez pracodawców w I kwartale 2018 r. 

5. W dniu 26 marca 2018 roku sporządzano sprawozdanie z działalności Archiwum 

Zakładowego  i stanu dokumentacji za rok 2018 roku. 

6. Koordynowane są prace związane z przygotowaniem Urzędu Miejskiego w Bornem 

Sulinowie do  nowych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które wejdą w życie w dniu 25.05.2018 r. 

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

publicznych, w ramach których zatrudniono 4 osoby oraz 1 umowę o organizację prac 

interwencyjnych, w ramach której zatrudniono 1 osobę. 

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

użytecznych 20 osób. Prace porządkowe wykonywane są na terenie sołectw. 

9. Zarejestrowano 1358 pism wpływających do Urzędu. 

10. Wysłano 949 przesyłek poleconych, 365 listów zwykłych oraz około 50 sztuk plakatów. 

11. Pobrano opłatę skarbową w wysokości 1.279,00 zł. 

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

wywieszono 42 obwieszczenia oraz plakaty okolicznościowe. 

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

a) W zakresie spraw obronnych: 

- udział w treningu stałego dyżuru organizowanym przez ZUW;  
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- przeprowadzenie postępowania ws nie odbierania przesyłek z WKU – 1, 

- sporządzenie sprawozdania ws personelu medycznego w Gminie. 
 

b) W zakresie obrony cywilnej: 

-  opracowanie sprawozdania z realizacji wytycznych ZUW ws obrony cywilnej. 
 

c)  W zakresie zarządzania kryzysowego: 

- monitorowanie bieżących zagrożeń; 
 

d) W zakresie zabezpieczenia ppoż. 

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

W minionym okresie nastąpił wzrost zdarzeń związanych z wypalaniem traw. 

      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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


