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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  26 czerwca 2014 r. 

 

SPOTKANIA 

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła                       

w następujących spotkaniach: 

 

 10 lipca 2014r.- podpisanie umowy na realizację placu zabaw w Przyjezierzu – LGD 

Partnerstwo Drawy Złocieniec, 

 18 sierpnia 2014r. – spotkanie z gestorami turystyki oraz Zachodniopomorską Agencją 

Rozwoju Turystyki ze Szczecina   w celu podjęcia współpracy i opracowania 

informatora Turystycznego Pomorza Zachodniopomorskiego, 

 20 sierpnia 2014r. –udział w rozprawie administracyjnej dotyczącej inwestycji                

pn.: Instalacja Mikrobiologicznego Unieszkodliwiania Impregnatów Kreozotowych 

pochodzących z odpadów niebezpiecznych, 

 21 sierpnia 2014r. – podpisanie umowy w Banku Gospodarstwa Krajowego – 

Szczecin, 

 22 sierpnia 2014r. – konwent sołtysów – organizacja Dożynek Gminnych w sołectwie 

Krągi, 

 25 sierpnia 2014r. – spotkanie z Dyrektorami Szkół – omówienie spraw związanych     

z  organizacją roku szkolnego 2014/2015 oraz dojazdów do szkół,  

 26 sierpnia 2014r. – spotkanie z przedstawicielami PZW Borne Sulinowo sprawy 

bieżące, 

 26 sierpnia 2014r. z Dyrektorem Przedszkola Jedyneczka – sprawy bieżące, 

 03 września 2014r.- z mieszkańcami miejscowości Śmiadowo, 

 03 września 2014r. – z Przedstawicielem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  

z Poznania, 

 05 września 2014r. – z przedstawicielami PCPR Szczecinek i MGOPS Borne 

Sulinowo, 
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  08 września 2014r. – podpisanie umowy na usuwanie wyrobów zawierających azbest 

– Koszalin,  

WYWIADY 

 16 lipca 2014r. – Program Samorządowy - Telewizja Gawex, 

 25 sierpnia 2014r. - Program Samorządowy - Telewizja Gawex, 

UROCZYSTOŚCI 

 30 czerwca  2014r. – udział w imprezie integracyjno-rekreacyjnej pn. V Maraton 

Senior Nordic Walking,  

 14 sierpnia 2014r. – uroczyste otwarcie XI Międzynarodowego Zlotu Pojazdów 

Militarnych "Gąsienice i Podkowy". 

 30 sierpnia 2014r. – Dożynki Gminne –Krągi, 

 06 września 2014r. – udział w III Festiwalu Dyni – Radacz, 

 10 września 2014r. – otwarcie mistrzostw Polski Strażaków Płetwonurków, 

 21 września 2014r. – Dożynki Powiatowo-Gminne - Barwice, 

 

 

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

Sulinowa oraz Zastępca Burmistrza  przyjmowali  46  interesantów. 
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REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU 

 

1. W dniu 16 czerwca 2014 roku zawiadomiono Prokuraturę Rejonową w Szczecinku            

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa tj. czynów zabronionych polegających na: 

1) logowaniu się, bez upoważnienia i w celu uzyskania korzyści majątkowych w dniach 

02 i 05 czerwca 2014 r. przez nieznanych sprawców do systemu bankowości 

elektronicznej Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, zmianie istotnych danych 

informatycznych poprzez wprowadzenie nieznanych numerów rachunków bankowych 

na sporządzonych i przedłożonych do zatwierdzenia przelewów bankowych, a przez to 

zakłócanie automatycznego przetwarzania i gromadzenia danych o kontrahentach 

Urzędu, tj. przestępstw opisanych w art. 287 § 1 kk w zb. z art. 269 § 1 kk, 

2) uzyskaniu bez uprawnienia dostępu do systemu bankowości elektronicznej Urzędu 

Miejskiego w Bornem Sulinowie poprzez przełamanie informatycznych zabezpieczeń, 

tj. przestępstwa opisanego w art. 267 § 1 kk. 

2. W dniu 30 czerwca 2014 roku na podstawie Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Bornego 

Sulinowa dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) na łączną kwotę 111.977,38 

zł, w tym 1.275,00 zł na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr 

PG/12/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r., 1.179,66 zł na podstawie pism Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.0322.11.2014.DN  

z dnia 27 czerwca 2014 r. i Nr GK-3011.2/2014/IW/POKL z dnia 30 czerwca 2014 r. 

oraz przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 6.500,00 zł między 

zadaniami. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 14.440,00 zł               

z budżetu organu do budżetów szkół z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne. 

Zmiany nie spowodowały zmian ogólnych budżetu i wyniku finansowego. 

3. W dniu 14 lipca 2014 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Szczecinie sprawozdanie Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu 

dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku 

roku do końca II kwartału roku 2014. 

4. W dniu 14 lipca 2014 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie sprawozdanie Rb-

50 – kwartalne sprawozdanie o DOTACJACH/WYDATKACH związanych z 

wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał 2014 roku.  

5. W dniu 14 lipca 2014 r. wraz z pismem Nr FB.3020.92.2014.LŁ przesłano                           

do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie sprawozdanie                           

z wykorzystania dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych za II 

kwartał 2014 roku.  

6. W dniu 17 lipca 2014 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

Zespół Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów                     

i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych za okres od początku roku 2014 do końca 2 kwartału roku 2014.  

7. W dniu 21 lipca 2014 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie sprawozdanie        

Rb-ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa           

z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg 

stanu na koniec 2 kwartału 2014 roku.  
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8.  W dniu 22 lipca 2014 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

Zespół Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania za okres od początku roku                       

do 30 czerwca 2014 roku, w tym: 

- Rb-NDS – kwartalne 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, 

- 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. 

Przedmiotowe sprawozdania wysłano również do banków kredytujących Gminę Borne 

Sulinowo.  

 W dniu 24 lipca 2014 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej                         

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

poręczeń i gwarancji i Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności ora wybranych 

aktywów finansowych, zbiorczo JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla 

jednostek posiadających osobowość prawną (SP ZOZ i samorządowe instytucje kultury) wg 

stanu na koniec 2 kwartału roku 2014.  

9. W dniu 30 lipca 2014 r. na podstawie Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza Bornego 

Sulinowa podano do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu 

Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności 

budżetowych za II kwartał 2014 roku: 

Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo  

za II kwartał 2014 roku 

Lp. Treść Plan (po zmianach) Wykonanie 

1 DOCHODY 37 316 694,59 18 621 269,81 

1.1 DOCHODY BIEŻĄCE 33 457 118,03 17 543 208,74 

1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE 3 859 576,56 1 078 061,07 

2 WYDATKI 35 780 925,94 17 117 107,77 

2.1 WYDATKI BIEŻĄCE 32 607 332,08 16 690 747,80 

2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE 3 173 593,86 426 359,97 

3. DEFICYT/NADWYŻKA (1-2) 1 535 768,65 1 504 162,04 

4 PRZYCHODY 682 529,39 0,00 

5. ROZCHODY 2 218 298,04 1 313 124,65 
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Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności 

budżetowych  

za II kwartał 2014 roku 

Gmina Borne Sulinowo dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w II 

kwartale 2014 roku w wysokości 18.945,54 zł.  

10. W dniu 30 lipca 2014 roku na podstawie Zarządzenia Nr 68/2014 Burmistrza Bornego 

Sulinowa powołano Komisję ds. wyceny środków trwałych użyczonych Przedsiębiorstwu 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie (środków transportu i maszyn). 

Komisja zakończyła prace w dniu 4 września 2014 roku. Przedmiotowy majątek 

wyceniono na łączną wartość 230.000,00 zł. Na podstawie uchwały Nr XLVII/550/2014 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 11 września 2014 roku zostanie on 

wniesiony aportem do spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością” w Bornem Sulinowie w zamian za 460 udziałów 

Gminy Borne Sulinowo o wartości 500 zł każdy.  

12. W dniu 30 lipca 2014 roku na podstawie Zarządzenia Nr 70/2014 Burmistrza Bornego 

Sulinowa dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 233.128,29 zł 

na podstawie: 

 - pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-

1.3111.66.3.2014.AM z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie zwiększenia Gminie 

dotacji celowej o kwotę 1.433,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 

maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla 

rodzin wielodzietnych (Dz.U. poz. 755 z późn. zm.), 

 - pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-

1.3111.67.4.2014.NP  z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji 

celowej o kwotę 174.641,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań 

realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie 

dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą Nr 221 

Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024), 

 -  pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-

1.3111.2.11.2014.AM z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji 

celowej o kwotę 2.359,29 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za III kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 

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

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-

1.3111.45.7.2014.AM z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji 

celowej o kwotę 51.695,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 

147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, 

 - pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-
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1.3111.73.7.2014.AM z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji 

celowej o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

  Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) między rozdziałami i 

paragrafami na łączną kwotę 59.124,18 zł, w tym 322,00 zł na podstawie pisma 

Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/15/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. i 18.997,41 zł 

na podstawie pism Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie Nr GK3011.5/2014.DN z dnia 28 lipca 2014 r. i Nr GK3011.4/2014.DN z dnia 

24 lipca 2014 r. i wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 5.400,00 zł między zadaniami. 

13. W dniu 18 sierpnia 2014 roku przesłano do radnych Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie, Dyrektorów placówek oświatowych, Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, Dyrektorów instytucji kultury, 

przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, Kierowników Referatów tutejszego 

Urzędu i samodzielnych stanowisk pracy pismo Burmistrza Bornego Sulinowa Nr 

FB.3020.233.2014.LŁ w sprawie przyjmowania do dnia 15 października 2014 roku przez 

niego wniosków dotyczących projektu budżetu na 2015 rok.  

14. W dniu 22 sierpnia 2014 roku na podstawie Zarządzenia Nr 74/2014 Burmistrza Bornego 

Sulinowa dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 19.785,00 zł 

na podstawie: 

 - pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-

1.3111.7.19.2014.JŻ z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji 

celowej o kwotę 12.466,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na 

podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia 

pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 

grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. 

    - pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-

1.3111.84.9.2014.JŻ  z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji 

celowej o kwotę 7.319,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki 

oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku 

szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego 

lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty. 

     Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) między rozdziałami i 

paragrafami na łączną kwotę 6.656,41 zł, w tym 1.170,00 zł na podstawie pisma Szkoły 

Podstawowej w Jeleniu Nr SP.3010-21.2014r. z dnia 13 sierpnia 2014 roku.  

15. W dniu 28 sierpnia 2014 roku na postawie Zarządzenia Nr 78/2014 Burmistrza Bornego 

Sulinowa przedstawiono Radzie Miejskiej w Bornem Sulinowie i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie informację o przebiegu 

wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo, informację o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo oraz informację o przebiegu wykonania 

planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym 

instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 r. Zarządzenie przesłano 

do wiadomości banków kredytujących Gminę Borne Sulinowo.  
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16. W sprawie wykonania uchwały Nr XLIII/528/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 150.000,00 zł w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na 

wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013 pt. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze 

źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo: 

- w dniu 10 czerwca 2014 r. wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty w latach 2014-2024 przedmiotowej 

pożyczki, 

- w dniu 27 czerwca 2014 r. otrzymano pozytywną opinię RIO w Szczecinie – uchwała 

Nr LI.276.Z.2014 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2014 roku, 

- uchwałę RIO Nr LI.276.Z.2014 przesłano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 

- w dniu 14 sierpnia 2014 r. otrzymano z WFOŚiGW w Szczecinie pismo Nr 

BS/ZWF/DŁ/4302/0280/S/14-001/1157/14 z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie 

udzielenia dofinansowania w formie pożyczki w wysokości do kwoty 150.000,00 zł na 

realizację zadania: „Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze 

źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo”. 

17. W sprawie wykonania uchwały Nr XLIII/523/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 487.510,00 zł w 

Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. Montaż oświetlenia 

drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy 

Borne Sulinowo zmienionej uchwałą Nr XLIV/527/2014 Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie z dnia 10 czerwca 2014 r.: 

- w dniu 10 czerwca 2014 r. wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty w roku 2014 przedmiotowej pożyczki, 

- w dniu 27 czerwca 2014 r. otrzymano pozytywną opinię RIO w Szczecinie – uchwała 

Nr LI.275.Z.2014 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2014 roku, 

- uchwałę RIO Nr LI.275.Z.2014 wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki z budżetu 

państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 przesłano w dniu 

1 lipca 2014 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie, 

- w dniu 17 lipca 2014 r. BGK zwrócił się do Gminy z prośbą o przedstawienie opinii 

RIO o możliwości spłaty przedmiotowej pożyczki w 2015 roku, 

- w dniu 11 września 2014 r. Rada Miejska w Bornem Sulinowie podjęła uchwałę Nr 

XLVII/547/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku 

Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Montaż oświetlenia drogowego i 

ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne 

Sulinowo” – przesunięcie terminu spłaty pożyczki na 2015 rok, 
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- w dniu 12 września 2014 r. ponownie wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Szczecinie wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty w latach 2014-2015 

przedmiotowej pożyczki.  

18. W sprawie wykonania uchwały Nr XLIII/524/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 36.015,51 zł w Banku 

Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. Promocja lokalnego dziedzictwa 

kulturowego i historycznego Bornego Sulinowa poprzez wykonanie ścieżki spacerowej 

„Historia w graffiti”: 

- w dniu 10 czerwca 2014 r. wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty w roku 2014 przedmiotowej pożyczki, 

- w dniu 27 czerwca 2014 r. otrzymano pozytywną opinię RIO w Szczecinie – uchwała 

Nr LI.274.Z.2014 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2014 roku, 

- uchwałę Nr LI.274.Z.2014 wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki z budżetu państwa 

n wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 przesłano w dniu 1 lipca 

2014 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie, 

- w dniu 5 sierpnia 2014 r. podpisano umowę pożyczki Nr PROW413.11.04664.32 na 

wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w 

ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na 

lata 2007-2013. 

19. W dniu 9 września 2014r. wraz z pismem Nr FB.3020.92.2014.LŁ przesłano do 

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wniosek o przekazanie 

gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zadania dotyczącego wypłaty dodatku 

energetycznego obowiązujące od dnia 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

20. W sprawie wykonania uchwały Nr XLVII/546/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 70.981,00 zł w 

Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. Urządzenie placu zabaw 

przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie”: 

- w dniu 12 września 2014 r. wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty w latach 2014-2015 przedmiotowej 

pożyczki. 

REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY 

 

1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów  

 

PFRON Wyrównywanie różnic między regionami II – obszar D – likwidacja barier 

transportowych 

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę pojazdu. Dn. 18.06.2014r., protokołem zdawczo-odbiorczym, 

odebrano pojazd. Samochód zarejestrowano i ubezpieczono. Dn. 25.08.2014r. auto 

przekazano w użyczenie Zespołowi Szkół w Łubowie. 
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PROW 2007-13, Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej, „Montaż 

oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie 

Gminy Borne Sulinowo” 

Dn. 27.06.2014r. złożono w WFOŚiGW w Szczecinie 2 wnioski o dofinansowanie zadania - 

dotacją w kwocie 150.000,00 zł i pożyczką w kwocie 150.000,00 zł. Wnioski zostały 

rozpatrzone pozytywnie - decyzją Zarządu i Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Szczecinie 

przyznano Gminie Borne Sulinowo dofinansowanie w łącznej kwocie 300.000,00 zł. 

 

PROW 2007-13, działanie LEADER, Małe projekty, "Promocja lokalnego dziedzictwa 

kulturowego i historycznego Bornego Sulinowa poprzez wykonanie ścieżki spacerowej 

Historia w graffiti” 

Zadanie zrealizowano. Na murze wzdłuż ul. Orła Białego zamontowano 66 tablic z 

historycznymi zdjęciami z niemieckiego, radzieckiego i polskiego okresu w historii Bornego 

Sulinowa.  

 

Projekt partnerski Grundtviga „Creating a Fundament for Teaching the History of 

Cold War” 

Dn. 03.06.2014r. w BKO dokonano uroczystego otwarcia wystawy projektowej "Faces of 

Cold War". 

Opracowano i dn. 25.08.2014r. przesłano do FRSE w Warszawie sprawozdanie końcowe z 

realizacji projektu. Uzupełniono on-line bazę EST.  

 

PROW 2007-13, działanie LEADER, Małe projekty, „Promocja lokalnego dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego poprzez wykonanie filmu promocyjnego miasta i gminy 

Borne Sulinowo” 

Zakończono zdjęcia do filmu promocyjnego o Bornem Sulinowie.  

 

Youngster Plus 

Opracowano i dn. 16.06.2014r. przesłano do EFRWP w Warszawie sprawozdanie z realizacji 

w Gminie Borne Sulinowo programu w roku szkolnym 2013/2014.  

Dn. 26 sierpnia 2014r. do szkół biorących udział w programie wysłano kopie Umowy o 

współpracy w ramach programu YOUNGSTER PLUS z dnia 28 kwietnia 2014r. 

Dn. 29 sierpnia 2014r. wysłano pisma z prośbą o uzupełnienie i dostarczenie załączników do 

umowy określających liczbę uczniów biorących udział w programie.  

 

Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją 

usuwania skażeń dla OSP Miasta Bornego Sulinowa - pożyczka dla OSP Miasta 

Bornego Sulinowa 

Opracowano i dn. 18.06.2014r. złożono w WFOŚiGW w Szczecinie, Biuro Koszalin, wniosek 

o pożyczkę dla OSP Miasta Bornego Sulinowa w kwocie 100.000,00 zł. Dn. 16.07.2014r. 

OSP Miasta Bornego Sulinowa podpisała umowę pożyczki.  

W imieniu OSP Miasta Bornego Sulinowa przeprowadzono postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojazdu.  

Dn. 30.08.2014r. odebrano pojazd. Samochód zarejestrowano, ubezpieczono i oznakowano 

logotypami donatorów.  

Dn. 05.09.2014r. złożono w WFOŚiGW w Szczecinie, Biuro Koszalin, zapotrzebowanie na 

wypłatę pożyczki wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi merytoryczne 

wykonanie zadania. 

Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją 

usuwania skażeń dla OSP Borne Sulinowo - dotacja dla Gminy Borne Sulinowo 
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Dn. 11.06.2014r. podpisano w WFOŚiGW w Szczecinie, Biuro Koszalin, umowę dotacji na 

kwotę 100.000,00 zł.  

Dn. 05.09.2014r. złożono w WFOŚiGW w Szczecinie, Biuro Koszalin, zapotrzebowanie na 

wypłatę dotacji wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi merytoryczne 

wykonanie zadania. 

PO Ryby 2007-2013, działanie „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na 

obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub 

przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego 

zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”, projekt „Zabezpieczenie obszarów cennych 

przyrodniczo, w tym obszarów Natura 2000, rezerwatów, Drawskiego Parku 

Krajobrazowego, poprzez zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z 

wyposażeniem” 

Dn. 25.06.2014r. OSP Miasta Bornego Sulinowa podpisała w UM WZP Aneks nr 1 do 

umowy przedłużający termin realizacji operacji do 30.09.2014r.  

Dn. 13.08.2014r., w imieniu OSP Miasta Bornego Sulinowa, przesłano do Wydziału 

Rolnictwa i Rybactwa UM WZP dokumentację z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojazdu. Trwa ocena 

dokumentacji. 

Dn. 12.09.2014r. wystąpiono w imieniu OSP Miasta Bornego Sulinowa do UM WZP z 

wnioskiem o Aneks nr 2 - zmianę zakresu rzeczowego. 

PROW 2007-2013, działanie Odnowa i rozwój wsi, projekt Urządzenie placu zabaw przy 

CKiR w Bornem Sulinowie 

Opracowano i dn. 26.06.2014r. złożono w LGD "Partnerstwo Drawy" w Złocieńcu wniosek o 

dofinansowanie operacji kwotą 70.981,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 147.594,22 zł. 

Wniosek uzyskał rekomendację LGD "Partnerstwo Drawy" i został przekazany do UM WZP 

celem dalszej oceny.  

Przeprowadzono 2 nieskuteczne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na realizację zadania. Trwają przygotowania do wdrożenia 

procedury zapytania ofertowego. 

Na wniosek UM WZP dn. 04.09.2014r. przesłano I poprawki do wniosku o przyznanie 

pomocy. 

Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę infrastruktury 

sportowej, zadanie "Modernizacja istniejącego kompleksu sportowego na terenie dz. nr 

37/123 w obrębie 06 w Bornem Sulinowie poprzez dobudowę boiska treningowego do 

tenisa ziemnego" 

Opracowano i dn. 04.07.2014r. złożono w UM WZP wniosek o dofinansowanie zadania 

kwotą 50.000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 95.472,51 zł. Trwają przygotowania 

do wdrożenia procedury zapytania ofertowego 

PROW 2007-2013, działanie LEADER, Małe projekty, Urządzenie placu zabaw przy 

Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie" 

W wyniku przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego zlecono wykonanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania. 

Opracowano i dn. 28.08.2014r. złożono w LGD "Partnerstwo Drawy" w Złocieńcu wniosek o 

dofinansowanie operacji kwotą 15.138,08 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 23.274,80 zł.  

Wniosek uzyskał rekomendację LGD "Partnerstwo Drawy" i został przekazany do UM WZP 

celem dalszej oceny. Trwają przygotowania do wdrożenia procedury zapytania ofertowego. 

PROW 2007-13 , działanie LEADER, Odnowa i Rozwój Wsi, „Rewitalizacja Bornego 

Sulinowa poprzez przebudowę i modernizację boiska wielofunkcyjnego” 
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Urząd Marszałkowski WZP zaakceptował wniosek o płatność. Wykonano i w miejscu 

realizacji inwestycji umieszczono tablicę informacyjno-promocyjną z logo donatora i 

programu.  

Dn. 14.07.2014r. realizacja projektu poddana została kontroli przez pracowników UM WZP. 

Nie stwierdzono uchybień. Zlecono ARiMR płatność w kwocie 120.000,00 zł.  

PROW 2007-13 , działanie LEADER, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, „Budowa 

i wyposażenie placu zbaw w miejscowości Przyjezierze” 

Opracowano i przesłano do UM WZP II poprawki do wniosku o przyznanie pomocy. Dn. 

10.07.2014r. podpisano umowę o dofinansowanie realizacji zadania kwotą 12.648,00 zł. 

Dokonano montażu urządzeń oraz wykonano nawierzchnię piaskową.  

Fundacja BGK, program „Na dobry początek” 

Dn. 9 września 2014r., w imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie, 

złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Małe Przedszkole”. 

Włóczykije Pojezierza 

Dn. 22 lipca br. wskazano pracownikom firmy Studio22 miejsca oznakowania 2 nowych 

szlaków Nordic Walking. Szlaki zostały oznakowane piktogramami na drzewach. Wykonanie 

oznakowania uzgodniono z pracownikami Nadleśnictwa Borne Sulinowo i Czarnobór.  

Przekazanie pojazdu 

Dn. 12.09.2014r. wystąpiono do Inspekcji Weterynaryjnej, Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii w Szczecinku z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie składnika majątku 

ruchomego tj. samochodu osobowego marki Citroen Xsara Picasso 1,6 HDI 2007. 

2. Promocja 

a) współpraca z mediami 

Przygotowano i autoryzowano informacje do lipcowego i sierpniowego „Głosu Bornego 

Sulinowa” w Głosie Koszalińskim.  

b) strona internetowa  

Aktualizowano urzędową stronę internetową www.bornesulinowo.pl. 

c) komunikator SISMS 

Powiadamiano mieszkańców o ważnych wydarzeniach za pomocą SMSów i MMSów.  

d) materiały graficzne 

 opracowanie graficzne zaproszeń na Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych, 

 wykonanie projektu tablicy o wym. 2 m x 1,3 m - Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych, 

 wykonanie projektu stempla dla BKO (numerowanie zbiorów archiwalnych), 

 opracowanie i druk dyplomów dla wyróżniających się uczniów na koniec roku 

szkolnego 2013/2014, 

 wybór i przesłanie fotografii na 3 wzory magnesów, 

 opracowanie i druk życzeń dla Ambasady Francji z okazji święta narodowego, 

 w związku ze Zlotem Pojazdów Militarnych: 

a. opracowanie logo XI Zlotu, 

b. opracowanie wzorów naklejek na pojazdy militarne i cywilne, 

c. opracowanie i druk zaproszeń, 

 opracowanie projektu tablicy na boisko wielofunkcyjne, 

 wybór i przesłanie fotografii do albumu powiatowego o tematyce turystycznej, 

 opracowanie projektu naklejek na wóz OSP (informacja o dofinansowaniu), 

 opracowanie wstępnej mapki jez. Pile z naniesionymi miejscami niebezpiecznymi – 

wypłycenia, podwodne górki itp., 

 w związku z Dożynkami Gminnymi: 

a. opracowanie i druk zaproszeń oraz dyplomów, 

b. korekta grawerów okolicznościowych. 

http://www.bornesulinowo.pl/
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3. Zagospodarowanie terenu gminy 

Dn.15.07.2014r. podpisano z firmą Starmax umowę na dostawę i montaż urządzeń siłowni 

zewnętrznej w Jeleniu. Dn. 25 lipca br. wykonawca dokonał montażu urządzeń.  

Dn. 8 lipca br. wysłano zapytanie ofertowe na projekt i wykonanie witaczy dla gminy Borne 

Sulinowo. Ofertę złożyła firma Studio22 Połczyn Zdrój. 

 4. Turystyka 

Dn. 16 czerwca br., z komisją ds. rozwoju i dyrektorem CKiR, dokonano objazdu terenów 

zielonych oraz miejsc przeznaczonych do kąpieli na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. 

Podczas kontroli wykonano dokumentację fotograficzną.   

W porozumieniu z Insp. ds. zarządzania kryzysowego oraz Komendantem Straży Miejskiej 

opracowano projekt tablicy informacyjnej w celu oznakowania terenów rekreacyjnych w 

mieście i gminie Borne Sulinowo. Po akceptacji projektu przez dyrektora CKiR, zlecono 

firmie Studio22 wykonanie i ustawienie 7 tablic informacyjnych w miejscach wskazanych 

przez CKiR. 

Na wniosek SZLOT, przygotowano aktualne zestawienie bazy teleadresowej obiektów 

noclegowych w mieście i gminie Borne Sulinowo. Dane teleadresowe zostaną wykorzystane 

do interaktywnej mapy miejsc noclegowych w powiecie szczecineckim.  

Na wniosek LGR Szczecinek, przekazano dodatkowe zdjęcia atrakcji turystycznych Bornego 

Sulinowa. Zdjęcia zostaną wykorzystane do budowy interaktywnej mapy turystycznej 

powiatu szczecineckiego.  

Dn. 11 września br. zorganizowano wycieczkę fakultatywną dla gości z Urzędu 

Marszałkowskiego WZP oraz delegacji artystów z Francji.  

Dn. 26 sierpnia, podczas wizyty studyjnej bibliotekarzy, zorganizowano wycieczkę 

fakultatywną po Bornem Sulinowie i okolicach oraz odwiedzono miejską Izbę Muzealną.  

Podczas urlopu kierownika miejskiej Izby Muzealnej obsługiwano zorganizowane grupy 

turystyczne odwiedzające Borne Sulinowo. 

W dniach 2-5 września br. zebrano od miejscowych gestorów branży turystycznej ankiety dot. 

ruchu turystycznego na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.  

5. Organizacje pozarządowe 

Sporządzono i podpisano 3 umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań 

publicznych w formie małego grantu: 

1. Lokalną Organizacją Turystyczną na zadanie IV Regionalny Przegląd zespołów 

śpiewaczych i Kapel „Wiosenny Piknik Folk”, 

2. BCIS „UNIVERSUM” na zadanie pn. X Ogólnopolski Plener Artystyczny ”Piękna 

Nasza Polska Cała w Bornem Sulinowie”, 

3. Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym „Taekwondo” na zadanie ”Organizacja 

Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim 20-28 czerwca 

2014r.”. 

Przyjęto i rozliczono 2 sprawozdania  złożone  przez organizacje pozarządowe z realizacji 

zadań publicznych w formie małego grantu i 3 sprawozdania w formie powierzenia oraz w 

formie wsparcia w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy 

Borne Sulinowo w 2014 roku. Sprawozdania złożono w terminie oraz zgodnie z założeniami 

przedstawionymi w ofertach, a środki otrzymane z dotacji Gminy Borne Sulinowo 

wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. 

Sporządzono 2 aneksy do umów podpisanych pomiędzy Gminą Borne Sulinowo, a 

organizacjami pozarządowymi, które otrzymały środki finansowe na realizację zadań 

publicznych. 
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Rozwiązano, za porozumieniem stron, umowę ze Stowarzyszeniem Sportów Siłowych dot. 

realizacji zadania publicznego podpisaną w dniu 14.02.2014r. w ramach otwartego konkursu 

ofert.  

6. Sport 

W dniach 20-22 czerwca br. zorganizowano udział klubu Pionier 95’ Borne Sulinowo oraz 

Orzeł Łubowo w międzynarodowym turnieju piłki nożnej w gminie partnerskiej Ralsko.  

7. Imprezy  

Zezwolenia 

Dn. 9 lipca br. wydano zezwolenie na zlokalizowanie centrum technicznego rajdu Breslau 

Poland 2014. Rajd odbył się w dniach 15-17 lipca br.  

Dn. 28 lipca br. wydano decyzję zezwalającą na organizację imprezy masowej - XI 

Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych. 

XI Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych "Gąsienice i Podkowy" 

Dn. 09.07.2014r. wysłano 28 zaproszeń na zlot. 

W odpowiedzi na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa, Minister Obrony Narodowej objął 

patronat honorowy nad zlotem.  

Przygotowano i przekazano CKiR 30 zestawów promocyjnych dla uczestników XI 

Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych. 

Wykonano dokumentację fotograficzną i zamieszczono na stronie www.bornesulinowo.pl 

fotorelację z imprezy. 

Opracowano i dn. 03.09.2014r. przesłano do MON sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia 

objętego patronatem honorowym MON. 

XII Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych "Gąsienice i Podkowy" 2015 

Opracowano i dn. 19.08.2014r. przesłano wnioski do planu współpracy jednostki wojskowej z 

organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2015 do: Dowódcy 2 

Brygady Zmechanizowanej Legionów w Złocieńcu, Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk 

Lądowych w Poznaniu, Dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, 

Dowódcy 52 Batalionu Remontowego w Czarnem oraz Dowódcy 12 Dywizji 

Zmechanizowanej w Szczecinie.  

Dożynki Gminne 

Przeprowadzono zapytanie ofertowe na grawery okolicznościowe dla rolników z ternu gminy. 

Zlecono wykonanie grawerów. 

Dn. 30 sierpnia br. wykonano dokumentację fotograficzną i zamieszczono na stronie 

www.bornesulinowo.pl fotorelację z imprezy. 

8. Oświata 

Wyprawka szkolna  

Na podstawie danych ze szkół, dokonano weryfikacji zestawienia do Kuratorium w 

Szczecinie obrazującego potrzeby Gminy Borne Sulinowo w zakresie uczniów, którzy 

otrzymają dofinansowanie w ramach programu „Wyprawka szkolna 2014”. W roku szkolnym 

2014/2015 z dofinansowania do podręczników skorzysta 82 uczniów.  

Stypendia motywacyjne 

Na wniosek dyrektorów szkół, uczniom z terenu gminy Borne Sulinowo przekazano w II 

semestrze roku szkolnego 2013/2014 stypendia motywacyjne w kwocie 14.440 zł. Łączna 

wartość stypendiów sportowych i naukowych, w I i II semestrze roku szkolnego 2013/2014, 

wyniosła 19.740 zł. Stypendium motywacyjne i sportowe otrzymało łącznie 101 uczniów z 

terenu Gminy Borne Sulinowo. 

Stypendia szkolne 

Na podstawie przedstawionych przez wnioskodawców dowodów księgowych, rozliczono 

stypendia szkolne przyznane  uczniom  decyzjami Burmistrza Bornego Sulinowa  w dniu 
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15.11.2013r. Spośród 102 wnioskodawców 5 nie rozliczyło się z przyznanego stypendium 

szkolnego w terminie. Wystosowano wezwania. 

Z dniem 1 września br. rozpoczęto weryfikację wniosków składanych przez wnioskodawców 

o przyznanie pomocy edukacyjnej w formie stypendium szkolnego uczniom zamieszkującym 

w gminie  Borne Sulinowo.  

 

  REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 

 

W zakresie Ochrony Środowiska 

1. Zwrócono się do właścicieli psów ras uznawanych za agresywne o potwierdzenie 

posiadania takich psów oraz wystosowano pisma informacyjne do sołtysów celem 

przypomnienia mieszkańcom o konieczności zgłoszenia posiadania takiego psa. 

Informacja została również zamieszczona na stronie internetowej urzędu oraz na słupach 

ogłoszeniowych naszego miasta.  

2. Podstawiono kabiny sanitarne na festyny organizowane w sołectwie Łubowo, Nobliny, 

Piława. 

3. Zakupiono nawóz wieloskładnikowy Yara Mila. 

4. Zlecono Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie 

wykonanie prac urządzania terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień, koszenia i usuwania 

zakrzaczeń z terenu miasta i gminy Borne Sulinowo. 

5. Dnia 2 lipca 2014r. zakończono akcję deratyzacji w rejonach ulic: Jeziorna, Słoneczna, 

Spacerowa, Różana, która przeprowadzona została przez firmę DDD MOBIL Maciej 

Zięba ze Szczecinka. 

6. Wpłynęły do tutejszego Urzędu dwa pisma od mieszkańców miasta ze skargami dot. 

nieprzyjemnych zapachów wydobywających się z kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy 

ul. Parkowej oraz odpowiedź Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z siedziba w 

Szczecinku na telefoniczne zgłoszenie jednej z mieszkanek Bornego na wydobywanie się 

nieprzyjemnych zapachów z budynku przy ul. Słowackiego. Zgłoszeń osobistych dokonali 

również mieszkańcy przy ul. Wrzosowej i ul. Chopina.  

7. Wpłynęło pismo mieszkańca Bornego Sulinowa z prośbą o przejęcie i zwrot kosztów lub 

pośrednictwo w uzyskaniu zwrotu kosztów wykonania przewodu wodociągowego 

przebiegającego od granicy działki 1/208 poprzez działki 1/209 i 1/175 do ulicy Zielonej. 

8. Wydano 5 decyzji umarzających wykonanie obowiązku przyłączenia do sieci kanalizacji 

sanitarnej oraz 4 decyzje nakazujące wykonanie przyłączenia do sieci w miejscowości 

Piława.  

9. Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji nakazującej 

wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej lub, w przypadku gdy budowa sieci 

kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona wyposażenie 

nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków 

bytowych dla nieruchomości w Juchowie, ponieważ zanieczyszczano pobliską rzeczkę.  

W trakcie kontroli, właścicielka okazała, iż wykonała przydomową oczyszczalnię 

ścieków, okazał dokumenty oraz po kontroli dokonała stosownego zgłoszenia eksploatacji 

przydomowej oczyszczali ścieków w tut. Urzędu. W związku tym wydano decyzję 

umarzającą postępowanie w/w sprawie.  

10. Wpłynęło pismo z prośbą o wykoszenie trawy na terenie przylegającym do działki 

letniskowej w Dąbrowicy. 

11. Wpłynęła skarga dotycząca ograniczonej możliwości korzystania z dostępu do jeziora 

Pile.  

12. Złożono Wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa do Ministerstwa Środowiska w sprawie 

wyłączenia z obwodu rybackiego 378 Nr 1 jeziora Pile i jeziora Długie oraz części rzeki 
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Piława z obwodu rybackiego 379 Nr od ujścia z jeziora Pile do mostu w miejscowości 

Starowice na drodze powiatowej Ne 1288Z i utworzenia nowego obwodu rybackiego 

obejmującej obszar wyżej wymienionych wód. 

13. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 

sprawozdanie z realizacji działań naprawczych zgodnie z Programem ochrony powietrza 

oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej dotyczącego pyłu 

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

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

Województwa Zachodniopomorskiego z 2012r. Nr 337). 

14. Wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej od firmy Enevis Sp. z o.o.                

z siedzibą w Krakowie dot. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.  

15. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 

wypełniony załącznik Nr 1 do sprawozdania OŚ-4g z gospodarowania dochodami budżetu 

gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2013 

16. Wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej od Federacji Zielonych Gaja dot. 

„Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Odpowiedź wysłano 29 

lipca 2014r. 

17. Przekazano wypełnioną ankietę konsorcjum firm MGGP Aero Sp. z o.o., i MGGP Aero 

S.A., które na podstawie umowy Nr 118/GDOŚ/2014 zawartej w dniu 10 lipca 2014r.       

z Generalną Dyrekcją ochrony Środowiska na wykonanie zadania Weryfikacja                       

i aktualizacja informacji przestrzennej i opisowej o pomnikach przyrody i użytkach 

ekologicznych na terenie Polski zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska w sprawie Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody. 

18. Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie wystąpiono z prośbą                   

o uzgodnienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie 

powołania formy ochrony przyrody – pomników przyrody. 

19. Dnia 7 lipca 2014r. dokonano kontroli Schroniska w Szczecinku z która zawarta jest 

umowa na zadanie Utrzymanie i opiekę w schronisku bezdomnych zwierząt 

pochodzących z terenu Gminy Borne Sulinowo, pod kątem warunków bytowania 

znajdujących się w schronisku zwierząt bezdomnych przekazanych przez tut. Urząd. 

Kontrola potwierdziła, że ilość zwierząt przebywająca w Schronisku zgadza                          

się z prowadzoną przez Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa ewidencją zwierząt 

bezdomnych. 

20. Zgodnie z art. 108 ust. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2014r., poz. 613 ze zm.) Burmistrz  Bornego Sulinowa zaopiniował pozytywnie 

przedłożony w dniu 22 sierpnia 2014r. plan ruchu odkrywkowego zakładu górniczego 

„Mosina” na lata 2014-2020. 

21. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, Powiatowemu Zarządowi Dróg                 

z siedzibą w Szczecinku, dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie drogi 

powiatowej nr 1301Z – ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie na długości ok. 1,5 

km.  

22. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego 

na wykonaniu retencyjnego zbiornika wodnego w m. Zamęcie, gm. Borne Sulinowo. 

Wnioskodawca: Fundacja im. Stanisława Karłowskiego. 

23. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego 

na budowie drogi nr 10 na działkach leśnych 233; 234; 260; 261; 289; 290; 291; 318; 319; 

320; 345; 346; 370; 371; 372; 397; 398 w obrębie geodezyjnym Borne. Wnioskodawca: 

Nadleśnictwo Czarnobór. 
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24. Wpłynął wniosek Nadleśnictwa Czaplinek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej nr 128               

w lennictwach Rakowo – Polne – Kiełpino  

25. Wpłynął wniosek o uznanie drzewa – wiąz polny za pomnik przyrody. Drzewo rośnie             

w pasie drogowym drogi krajowej nr 20, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów              

i budynków nr 212, obręb Krągi. Zarządcą drogi jest Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad z siedzibą w Szczecinie. Zarządca drogi nie wyraził zgody                  

na ustanowienie przedmiotowego drzewa za pomnik przyrody 

26. W miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień  przekazano do Schroniska dla zwierząt                    

w Szczecinku osiem psów z terenu Gminy Borne Sulinowo, dwa psy zostały odebrane 

przez właścicieli. 

27. W prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji                        

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Instalacja 

Mikrobiologicznego Unieszkodliwiania Impregnatów Kreozotowych pochodzących                 

z odpadów niebezpiecznych o kodzie 170204*, z nadaniem cech użytkowych dla drewna 

z odzysku, w m. Borne Sulinowo, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie, odbyły 

się konsultacje społeczne oraz rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa dnia 

20 sierpnia 2014r., z której sporządzono protokół. Zwrócono się do Inwestora                          

o  ustosunkowanie się do uwag, wniosków i pytań, które wnoszone były do protokołu                  

z konsultacji oraz podczas rozprawy administracyjnej.  

28. Burmistrz Bornego Sulinowa podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecnie na zadanie Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo – etap III oraz wyłoniono w trybie 

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                  

z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Wykonawcę na wykonanie powyższego zadania.  

29. Na prośbę Agencji Nieruchomości Rolnych przedłużono termin uprzątnięcia działki 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków na 77/3, obręb Liszkowo. 

30.  Zwrócono się do właściciela o uprzątnięcie działki oznaczonej w ewidencji gruntów                  

i budynków nr 21/2 w Bornem Sulinowie. Działka została uprzątnięta. 

31. Prowadzono w zastępstwie lustrację w terenie dot. wydania zgody na usuniecie drzew lub 

krzewów. 

W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa 

32. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku 21 informacji, w sprawie realizacji  

roszczeń z tyt. pozostawionego mienia poza granicami państwa polskiego poprzez nabycie 

prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie 

miasta i gminy Borne Sulinowo. 

33. Wydano dla rolników zaświadczenia o wielkości posiadanego lub nieposiadania 

gospodarstwa rolnego oraz użytków rolnych w ilości – 31 szt. 

34. Wysłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku 19 szt. wniosków o wydanie 

zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów  z działek będących własnością gminy.  

35. Podpisano umowę sprzedaży/przekazania drewna 6 szt. 

36. Wydano 34 decyzji w sprawie usunięcia drzew. 

37. Wezwano 12 osób do uzupełnienia braków formalnych występujących we wnioskach   

38.       o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

39. Przyjęto do rozpatrzenia 33 wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. 

40. Przyjęto do rozpatrzenia 73 szt. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego                 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2014 . 

41. Wezwano 12 osób do złożenia wyjaśnień w sprawie zawyżonych użytków rolnych 

podanych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2014. 
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42. Wydano 70 szt. decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2014. 

43. Odesłano do 25 osób wnioskujących faktury dokumentujące nabycie paliwa 

wykorzystanego do produkcji rolnej. 

44. Udzielono odpowiedzi osobie skarżącej się m . in. na sposób szacowania szkód 

wyrządzonych przez zwierzynę łowną przez Koło Łowieckie „BORUTA” w Poznaniu. 

W zakresie zamówień publicznych 

45. Przygotowano dokumentację przetargową na realizację zadania Przebudowa drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmiadowo.  

46. Przygotowano dokumentację przetargową na realizację zadania Dowozy uczniów do szkół 

w roku szkolnym 2014-2015. 

47. Przygotowano dokumentację przetargową na realizację zadania Urządzenie placu zabaw 

przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. 

48. Przygotowano dokumentację przetargową na realizację zadania Montaż oświetlenia 

drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy 

Borne Sulinowo. 

W zakresie gospodarki odpadami. 

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

Bornem Sulinowie , zawierającego informację o nieruchomościach na które zostały 

złożone deklaracje w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami wraz                                  

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

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

nieruchomości odpady są gromadzone w sposób selektywny). 

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

odpadami komunalnymi. 

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

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

odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych                       

na terenie Gminy Borne Sulinowo . 

53. Na bieżąco wprowadzane są do programu GOMIG korekty deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

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

o przyjęciu zmiany deklaracji do właścicieli nieruchomości  - ok. 220 szt. 

55. Sporządzono informację o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej              

za m-c czerwiec, lipiec i sierpień 2014 r. i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego 

56. Przygotowano i rozesłano wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłaty                        

za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 64 szt. 

57. Przygotowano i rozesłano wezwania do złożenia zmiany deklaracji o wysokości opłaty              

za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 69 szt. 

58. Wszczęto postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi – łącznie 9 szt. 

59. Wydano decyzje umarzające postępowania w sprawie określenia opłaty                                   

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze złożeniem deklaracji – 2 szt. 

60. Wydano decyzję o odmowie rozłożenia na raty zaległości z tytułu gospodarowania 

odpadami komunalnymi – 1 szt. 

61. W drodze decyzji dokonano wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności 

regulowanej. 
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62. Przygotowano i wysłano pisma dot. korekt sprawozdań podmiotów odbierających odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości za I i II kwartał 2014 r.   

63. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie p.n „Wykonanie oraz dostawa i montaż - 

tablicy informacyjnej dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy                

ul. Orła Białego 4 w Bornem Sulinowie”. 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA 

I. Przygotowano i wydano: 

1. Dziewięćdziesiąt osiem zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

2. Siedemnaście wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. Jedenaście decyzji w sprawie podziałów nieruchomości. 

4. Cztery decyzje rozgraniczeniowe. 

5. Wszczęto cztery postępowania rozgraniczeniowe. 

6. Wystąpiono do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wyrażenie zgodny na 

zmianę gruntów leśnych na cele nieleśne w obrębie Grabno. 

7. Wystąpiono o zgodę do Ministra Rolnictwa o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych na 

cele nierolne w obrębie Silnowo. 

8. Wystąpiono do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych o zgodę na zmianę 

gruntów leśnych na cele nieleśne w obrębie Jelonek. 

9. Wystąpiono o zgodę do Ministra Środowiska o zgodę na zmianę gruntów leśnych na cele 

nieleśne w obrębie Jelonek. 

10. Wystąpiono do Starosty Szczecineckiego o opisy taksacyjne gruntów leśnych terenów 

położonych w obrębie Grabno. 

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. 

W dniu 12 sierpnia 2014r.. wykonawca planu przekazał pierwszy projekt zmiany studium. 

Wraz z opracowaniem ekofizjografia i prognoza oddziaływania na środowisko. Dokument  

ekofizjografia i prognoza oddziaływania na środowisko zostały zaakceptowane przez 

Burmistrza. Projekt zmiany studium z licznymi uwagami przekazano wykonawcy w celu 

poprawienia dokumentu. 

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grzywnik 

W dniu 9 czerwca b.r. przekazano do Marszałka Województwa wniosek w sprawie 

wyrażenia opinii na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.  

W dniu 8 sierpnia 2014r. na wniosek Marszałka zwrócono się do Starosty 

Szczecineckiego o przesłanie nowych opisów taksacyjnych dla terenów objętych 

wnioskiem. Uzupełnione dokumenty do dnia 30 września należy przekazać                          

do Marszałka. 
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3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juchowo, 

Jelonek, Silnowo i Piława. 

Projekt planu dla obrębu Jelonek został  uzgodniony. Projekt wymaga zgody Ministra 

Środowiska na zmianę gruntów leśnych na cele nieleśne. 

Projekt planu dla obrębu Silnowo jest w trakcie uzgodnień z Generalną Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad. 

Projekt planu dla obrębu Piława jest przygotowywany do uzgodnień przez 31 instytucji. 

Projekt planu dla obrębu Juchowo z uwagi na zmianę klasyfikacji gruntów prze Fundację im. 

Stanisława Karłowskiego jest w trakcie przygotowywania do uzgodnień. 

 

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

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

położonych w obrębie Dąbrowica. 

Z uwagi na wymaganą zmianę studium uwarunkowań dla obrębu Dąbrowica prace 

planistyczne rozpoczną się w późniejszym terminie.  

6. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Borne 

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

  W dniu 28 sierpnia 2014r. wykonawca zmiany studium przedstawił pierwszy projekt zmian. 

Dokument jest w trakcie analizy planistycznej. Po uzyskaniu akceptacji Burmistrza zostanie 

skierowany na posiedzenie komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. 

7. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla 

obrębu 06 i 07 położonych w Bornem Sulnowie. 

  W dniu 28 sierpnia 2014r. wykonawca zmiany studium przedstawił pierwszy projekt zmian. 

Dokument jest w trakcie analizy planistycznej. Po uzyskaniu akceptacji Burmistrza zostanie 

skierowany na posiedzenie komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. 

  Szczegółowej analizie poddano opracowanie geologiczne przedstawione przez Klasztor 

Sióstr Karmelitanek Bosych w Bornem Sulinowie. 

Renta planistyczna 

Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo tzw. 

renta planistyczna. 

W związku z art. 36.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym przez okres pięciu lat od dnia w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały 

się obowiązujące, burmistrz może pobrać opłatę planistyczną. Opłatę ustala się w drodze 

decyzji. Zasady określenia wartości nieruchomości ustalają przepisy o gospodarce 

nieruchomościami. Opłata jest dochodem własnym Gminy. Brak postępowań 

INWESTYCJE 

III. W ramach zarządzania drogami gminnymi: 

1. Wydano 11 decyzji i naliczono opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg 

publicznych  

2. w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej oraz 

obiektów handlowych i reklam na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo, 

3. Wydano 3 decyzje zezwalające na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej 

w pasie dróg publicznych oraz udostępnienie pasa drogowego na cele budowlane 
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zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 Ustawy – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. w 

na terenie gminy Borne Sulinowo, 

4. Wydano 10 umów zezwalających na lokalizację urządzeń infrastruktury 

technicznej w pasie dróg gminnych i udostępnienie nieruchomości drogowych 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, 

5. Wydano 11 umów zezwalających na prowadzenie robót oraz umieszczenie 

urządzeń infrastruktury technicznej i naliczono opłaty za zajęcie nieruchomości 

drogowych na cele budowlane w na terenie gminy Borne Sulinowo, 

6. Wystosowano 3 wezwania w związku z zajęciem pasa drogowego dróg 

publicznych bez wymaganej decyzji, zgodnie z Ustawą o drogach publicznych z 

dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.), 

7. Skierowano 1 wezwanie do wykonawcy w sprawie usunięcia wad, odtworzenie 

jezdni brukowej, powstałych po wbudowaniu urządzenia infrastruktury 

technicznej w pasie drogowym drogi gminnej wewnętrznej. 

8. Wydano 3 opinie odnoście podłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, 

9. Wydano 2 zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych 

zlokalizowanych przy drogach gminnych na terenie gminy Borne Sulinowo. 

 

IV. Zadania inwestycyjne. 

Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne (ustawa z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych - art. 4 pkt.8) tj.: 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert, 

- zawarto umowy lub zlecenia na realizację,  

- przeprowadzono procedurę uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 

budowlanych właściwemu organowi, 

- rozliczono zadanie poprzez opisanie i sprawdzenie pod względem merytorycznym 

faktur, 

Na niżej wymienione zadania: 

1. Dostarczenie wraz z mechanicznym rozłożeniem piasku na plażach gminnych tj: 

1) Silnowo dolne    - 20ton, 

2) Piława (za kościołem)   - 50ton, 

3) Piława (klub żeglarski)  - 30ton, 

4) Międzylesie    - 10ton, 

5) Juchowo    - 30ton, 

6) Borne Sulinowo – plaża zielona  - 30ton, 

2. Wymiana stolarki okiennej w dwóch lokalach komunalnych w miejscowości Borne 

Sulinowo: 

1) Lokal nr 1 - ul. Jeziorna 3/9, 78-449 Borne Sulinowo  - 3szt.,  

2) Lokal nr 2 - Al. Niepodległości 3B/2, 78-449 Borne Sulinowo– 2 szt., 

3. Wykonanie dokumentacji  projektowo - kosztorysowej  dla zadania pn.: 

„ Budowa boiska  ( treningowego do tenisa ziemnego ) na terenie dz.  nr  37/123 obręb 

Borne 06 w Bornem Sulinowie „ 

Przedmiot zadania. 
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Przedmiotem zadania było wykonanie projektu zagospodarowania boiska  ze ścianką 

treningową do gry w tenisa ziemnego o nawierzchni betonowej, wyposażonego w 

piłkochwyty, wraz z ciągami komunikacyjnymi.  

4. Wykonanie prac związanych z koszeniem trawy, chwastów, jednorocznych zakrzaczeń 

w pasie drogowym dróg gminnych. 

Zakres zadania: 

Wykonanie mechanicznego obustronnego wykoszenia poboczy jezdni dróg gminnych, 

szerokość koszenia 1,0m:  

- droga z m. Piława do m. Uniemino, długości 2770mb = pow. 5540m
2
,  

- droga w m. Uniemino kolonia, długości 1400mb = pow. 2800m
2
, 

- droga w m. Silnowo (dolne), długości 650mb = 1300m
2
, 

- Łubowo ul. Sportowa, długość 409mb = 409m
2
, 

- droga w m. Silnowo (górne) za budynkiem byłego Urzędu, długości 210mb =420m
2
,  

5. Przebudowa drogi oznaczonej w ewid. nr 71 obręb Ciemino, dojazdowej do gruntów 

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

1) Przebudowa istniejącej drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni 

gruntowej  

na drogę o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami na nieruchomości przyległe. 

2) Parametry przebudowywanej drogi długość drogi około 600,0 mb, szerokość około 

3,0m.  

6. Przygotowano Umowę-Porozumienie z Wykonawcą w sprawie rozbiórki budynku 

magazynowego zlokalizowanego na nieruchomości dz. nr 7/252 obr. Borne 05 przy  

ul. Towarowej 14 w Bornem Sulinowie. 

 

7. Przygotowano Umowę-Porozumienie z Wykonawcą w sprawie rozbiórki budynku 

zlokalizowanego na terenie działki nr 40/2 obręb Kłomino, gm. Borne Sulinowo.  

 

8. Zlecono wykonanie dokumentacji  projektowo - kosztorysowej  dla zadania pn.: 

„Remont kotłowni i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku 

świetlicy wiejskiej w m. Łubowo przy ul. Kościuszki, gm. Borne Sulinowo. 

 

9. Zlecono wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Remont kotłowni i 

modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. 

Łubowo przy ul. Kościuszki, gm. Borne Sulinowo. 

 

10. Budowa sześciu progów zwalniających listwowych U-16a z betonowej kostki brukowej 

gr. 8 cm przy ulicach: F. Chopina 6, F. Chopina 11, B. Chrobrego 29, J. Słowackiego 13, 

M. Reja 9 i S. Wyszyńskiego 2 w Bornem Sulinowie. 

 

11. Wytyczono geodezyjnie granice pasa drogowego na dz. nr 126/4, 128/2, 127/5, 125/7, 

130/22 obr. 0080 Nobliny, gm. Borne Sulinowo celem przygotowania wycinki drzew. 

 

12. Zamówiono wraz z dostawą znaki drogowe przeznaczone do oznakowania progów 

zwalniających. 
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13. Zamówiono wraz z dostawą słupki do piłki siatkowej z mechanicznym naciągiem i 

siatkę tradycyjną zewnętrzną 9 m dla m. Śmiadowo kolonia. 

 

14. Wykonano remont chodnika przy ul. J. Słowackiego 5 w Bornem Sulinowie. 

 

15. Utwardzono teren z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm pod wiatką w m. Śmiadowo 

kolonia, dz. nr 2/13 obr. Dąbrowica, gm. Borne Sulinowo. 

 

16. Wyłoniono osobę uprawnioną do prowadzenia nadzoru inwestorskiego dla zadania 

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmiadowo”. 

 

17. Wykonano remont chodnika przy ul. Stefana Wyszyńskiego 2 w Bornem Sulinowie. 

 

18. Zakupiono 20 szyb do wiat przystankowych. 

 

19. Wykonano remont drogi gminnej ul. Towarowej w Bornem Sulinowie. 

20. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych związanych z remontem chodnika przy ul. J. 

Słowackiego 11-13 w Bornem Sulinowie. 

21. Przygotowano zgłoszenie budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym 

służące rekreacji codziennej w miejscowości Borne Sulinowo przy ulicy Al. 

Niepodległości nr ewidencji gruntów 45/11, 45/26 obr. 07 Borne Sulinowo (przy ZSz 

im. Boh. Oflagu IID w Bornem Sulinowie. 

I. Przeprowadzono prace przygotowawcze do wykonania kompleksowej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla 

zadania inwestycyjnego pn. wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania 

inwestycyjnego pn.: Rozbudowa 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 na dz. nr 240/5, 240/7, 240/14 i 733 przy ul. Zakątnej 10 w Łubowie, 

gmina Borne Sulinowo”: 

- ustalono wartość zamówienia publicznego, 

- określono przedmiot zamówienia zadania, 

- przygotowano wzór umowy na wykonanie zadania. 

II. Przeprowadzono prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30.000 euro dla zadania pn.: 

„Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł 

odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo”: 

- określono przedmiot zamówienia zadania, 

- przygotowano wzór umowy na wykonanie zadania. 

III. Dostosowano (skorygowano i uzupełniono) kosztorys inwestorski do obowiązujących 

wytycznych niezbędnych dla uzyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego 

dla budowy i wyposażenia placu zabaw w Przyjezierzu. 

IV. Przygotowano prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego dla zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb 

gmin i ich jednostek organizacyjnych należących do grupy zakupowej w okresie od 

01.08.2014 r. do 31.07.2015 r.” Opracowano umowy na sprzedaż energii elektrycznej 

dla gminy oraz miejskich jednostek organizacyjnych, monitorowano proces zmiany 
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sprzedawcy. 

V. Wykonano pomiary z natury pomieszczeń i na tej podstawie sporządzono 

inwentaryzację budowlaną w zakresie rzutów kondygnacji parteru, I piętra i poddasza 

budynku Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. Inwentaryzacja może posłużyć dla 

opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku; projektu remontu, 

modernizacji lub przebudowy pomieszczeń, a także dla wykonania projektu aranżacji 

wnętrz. 

VI. Trwają roboty budowlane zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do 

gruntów rolnych w m. Śmiadowo, o dł. 0,910 km, szer. 4,0 m na dz. nr 2/10, 390 w 

obrębie Dąbrowica,” 

V. Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową. 

1. Wykonano koszenia traw na ścieżce edukacyjnej oraz plaży zielonej i placu 

zabaw w Bornem Sulinowie. 

2. Usunięto przecieki dachu budynku ZOZ w Łubowie. 

3. Wyczyszczono 10 wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej na terenie miasta 

Borne Sulinowo. 

4. Naprawiono ławkę zlokalizowaną przy ul. Wojska Polskiego w Bornem 

Sulinowie. 

5. Wykonano zadaszenie schodów wejściowych do budynku komunalnego w m. 

Piława 36. 

6. Wykonano remont – uzupełnienia ubytków nawierzchni dróg gminnych w m. 

Krągi, Piława.  

7. Trwają roboty związane z remontem wiat przystankowych na terenie gminy. 

Wykonano już remont wiaty w Piławie, Przyjezierzu, Jeleniu, Bornem 

Sulinowie. 

 

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 

1. W miesiącu lipcu, sierpniu i wrześniu 2014 r. przesłano do Ministerstwa rolnictwa i 

Rozwoju Wsi informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie i 

rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym tj.  za miesiąc czerwiec, lipiec i 

sierpień 2014 r.  

2. W miesiącu lipcu 2014 r. przesłano do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Oddziału Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie wniosek o przekazanie 

kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za  

półrocze 2014 roku.  

3. W miesiącu wrześniu 2014 r. przesłano do podatników upomnienia dotyczące zaległości 

podatkowych w podatku rolnym i od nieruchomości. 

 

REFERAT ORGANIZACYJNY  

1. W miesiącu sierpniu br. ogłoszony został  nabór na stanowisko referenta ds. wymiaru 

podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie. W wyniku otwartego  

i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze do zatrudnienia  

na to stanowisko wybrana została Pani Emilia Niezgoda. 

2. W dniu 22 sierpnia br. ogłoszony został  nabór na stanowisko referenta ds. infrastruktury 

komunalnej w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie. Trwa procedura konkursowa. 
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3. W miesiącach od czerwca do września br. podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy  

w Szczecinku 5 umów na organizację robót publicznych, w ramach których zatrudniono 

13 osób. Ponadto w miesiącu lipcu podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy  

w Szczecinku jedną umowę na organizację prac interwencyjnych, w ramach której 

zatrudniono 1 osobę oraz jedną umowę o organizację stażu, w ramach której staż odbywa 

1 osoba. Każdego miesiąca od czerwca do września br. Powiatowy Urząd Pracy kierował  

do wykonywania prac społecznie użytecznych po 30 osób z terenu Gminy Borne 

Sulinowo. Osoby te zostały skierowane do wykonywania prac porządkowych na terenie 

Sołectw, do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie  

oraz do Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. 

4. W dniu 12 czerwca br. po rozpatrzeniu wniosków Starosty Szczecineckiego wydano 

pozytywne opinie w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zezwolenia  

dla PKS Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku na wykonywanie przewozu osób w obrębie 

powiatu na trasie Szczecinek – Nowy Chwalim – Barwice oraz w dniu 27 sierpnia br. 

wydano pozytywne opinie na wydanie nowego zezwolenia na wykonywanie przewozu 

osób w obrębie powiatu na trasach Szczecinek – Radacz – Jeziorki – Juchowo – Silnowo 

– Juchowo oraz Szczecinek – Kucharowo – Kiełpino – Okole – Silnowo – Juchowo.  

W dniu 17 września br. wydano pozytywną opinię na wydanie nowego zezwolenia  

dla PKS Sp. z o.o. w Szczecinku na wykonywanie przewozu osób w obrębie powiatu  

na trasie Szczecinek – Ostropole – Barwice. 

5. Od dnia 1 września br. Zarządzeniem Nr 79/2014 powierzono pełnienie obowiązków 

dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleniu Panu Andrzejowi Łesykowi. 

6. W związku z zarządzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw 

i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

na dzień 16 listopada 2014 r. podjęto szereg czynności koniecznych do prawidłowego 

przygotowania i przeprowadzenia wyborów w gminie Borne Sulinowo,  w tym m. in.  

w dniu 29 sierpnia br. podpisano zarządzenie Nr 80/2014 w sprawie wyznaczenia miejsc 

przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych  

i plakatów komitetów wyborczych oraz w dniu 4 września br. wydano i rozplakatowano 

obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej 

komisji wyborczej. Każdego dnia udzielana jest pomoc i wydawane są druki związane  

z rejestracją komitetów wyborczych, zgłaszaniem list kandydatów na radnych,  

czy członków komisji wyborczych. 

7. W miesiącach od czerwca do września 2014 r. prawnik udzielający porad prawnych dla 

mieszkańców miasta i gminy Borne Sulinowo udzielił następującej pomocy prawnej: 

przyjął ogółem 53 osoby i udzielił 50 porad. 

8. Trwają prace wdrożeniowe związane z systemem "źródło" dotyczącym Ewidencji 

Ludności, USC i Dowodów Osobistych. 

9. Utworzono pracownikowi na stanowisku ds. dowodów osobistych i działalności 

gospodarczej certyfikatu dostępu do systemu "źródło" w obszarach Ewidencji Ludności 

(dotyczy projektu pl.ID - polska ID karta). 

10. Przydzielono konta ftp oraz baz danych  na potrzeby utworzenia stron internetowych dla 

Stowarzyszenia Trzeźwościowego Klub Abstynenta "Pierwszy Krok" i Stowarzyszenia 

Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

11. Utworzono pracownikom Referatu Spraw Obywatelskich kont dostępowych do systemu 

"Karta Dużej Rodziny". 

12. Przyjęto opłatę skarbową na kwotę około 3497,00 zł. 

13. Zarejestrowano 5475 pism wpływających do Urzędu. 

14. Wysłano 4992 przesyłki polecone, 497 listów zwykłych oraz około 275 sztuk plakatów. 
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15. W ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi na tablicach Urzędu 

wywieszono 106 obwieszczeń oraz plakaty okolicznościowe. 

 

 

 

 

 

 

 


