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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  18 lutego 2016 r. 

SPOTKANIA 

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła                       

w następujących spotkaniach: 

 23 lutego 2016r.- z Dyrektorami Szkół  z terenu Gminy Borne Sulinowo – sprawy 

bieżące, 

 29 lutego  2016r. – udział w naradzie podsumowującej pracę Policji Szczecineckiej w 

2015 roku, 

 02 marca 2016r.- udział w Konwencie Sołtysów – sprawy bieżące oraz organizacja 

dożynek gminnych, 

 03 marca 2016r. - z zarządem Rady Osiedla nr 1 i 2 – wybór przewodniczących, 

 08 marca 2016r. - z Dyrektorem TV Gawex  w celu omówienia oferty,   

 08 marca  2016r. – udział w koncercie pt. „Jak za dawnych lat” w wykonaniu 

„Borneńskich Podlotków” i Orkiestry Dętej ze Szczecinka, 

 10 marca 2016r. – spotkanie z okazji Dnia Kobiet – ZERiI Łubowo, 

 11 marca 2016r. - z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie, 

 12 marca 2016r. – zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Borne Sulinowo, 

 14 marca 2016r. – ze Starostą Powiatu Szczecineckiego - sprawy bieżące, 

 16 marca 2016r. – udział w otwarciu Izby Bioróżnorodności w Szkole Podstawowej  

w Bornem Sulinowie, 

 19 marca 2016r. – udział w koncercie pt. Wiosna ach to Ty zorganizowanym przez 

zespół Stokrotki z Juchowa, 

 21 marca 2016r.  - z Prezesem PKS-u ze Szczecinka - sprawy bieżące, 

 21 marca 2016r. – spotkanie z Przedstawicielami firmy Rimaster Borne Sulinowo,   

WYWIADY 

 22 marca 2016r. - Program Samorządowy - TV Gawex, 

W sprawach skarg i wniosków w okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego 

Sulinowa oraz Zastępca Burmistrza  przyjęli  48  interesantów. 
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W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

1. Sporządzono rozliczenie kosztów usługi palenia za m-c styczeń 2016r. lokali 

mieszkalnych nr 1, 3 oraz lokalu użytkowego, w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia               

położonego w miejscowości Łubowo przy ul. Strzeleckiej 3. 

2. Sporządzono rozliczenie za zakupiony miał w ilości 4,0 ton w m-cu styczniu 2016r.        

do budynku Silnowo 19, w którym znajduje się ośrodek zdrowia oraz trzy gospodarstwa 

domowe. 

3. Opisano faktury i rachunki za części wspólne, c.o., śmieci, woda i ścieki. za mieszkania, 

które znajdują się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych a wchodzące w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy Borne Sulinowo. 

4. Wystosowano pismo do Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie z prośbą przekazania 

informacji kto,  zamieszkuje w lokalach socjalnych w Bornem Sulinowie.  

5. Wystosowano wezwanie do opróżnienia i opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu 

socjalnego nr 9 położonego przy ul. Słowackiego 9A w Bornem Sulinowie. 

6. Opisano fakturę oraz sporządzano rozliczenia za dostarczoną wodę i odprowadzenie 

ścieków za m-c styczeń 2016 r. do budynku Silnowo 19, w którym znajduje się Ośrodek 

Zdrowia oraz trzy gospodarstwa domowe. 

7. Sporządzono aneks do umowy najmu. 

8. Sporządzono zamówienie na zakup węgla orzech w ilości 2,0 ton do budynku położonego 

przy ul. Strzeleckiej 3 w miejscowości Łubowo, w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia 

oraz dwa gospodarstwa domowe. 

9. Sporządzono zamówienie na zakup miału węglowego w ilości 4,0 ton do budynku 

położonego w miejscowości Silnowo 19, w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia oraz 

trzy gospodarstwa domowe. 

10. Sporządzono 13 szt. żądań zapłaty odszkodowań z tytułu bezumownego zajmowania 

lokali socjalnych w Bornem Sulinowie za m-c styczeń i luty br. 

11. Sporządzono 2 szt. żądania zapłaty odszkodowania z tytułu bezumownego zajmowania 

lokali mieszkalnych za m-c styczeń i luty 2016r.: 

12. Sporządzono żądanie odszkodowania za bezumowne zajmowanie budynku mieszkalnego. 

13. Udzielono odpowiedzi na pismo dłużnika w sprawie wyrażenia zgody Burmistrza 

Bornego Sulinowa na odpracowanie części zadłużenia z tytułu braku regulowania opłat 

czynszowych. 

14. Udzielono odpowiedzi na pisma w sprawie, nie wyrażenia zgody Burmistrza                             

na odpracowanie zadłużenia z tytułu bezumownego zajmowania lokali. 

15. Wystosowano pismo do Zarządcy z prośbą wskazania pomieszczenia przynależnego                   

do lokalu mieszkalnego nr 10 klatka „D” znajdującego się w budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Niepodległości w Bornem Sulinowie. 

16. Sporządzono rozliczenie zakupu węgla orzech w ilości 2,4 t do budynku położonego przy 

ul. Strzeleckiej 3 w Łubowie, w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia oraz dwa 

gospodarstwa domowe. 

17. Sporządzono porozumienie w sprawie odpracowania zadłużenia z tytułu nieregulowania 

opłat na bieżąco za korzystanie z lokalu mieszkalnego. 

18.  Wystosowano pismo do Sołtysa Juchowa, informujące o skierowaniu pracownika                     

do odpracowujący zadłużenia. 

19. Uzupełniono i wprowadzono zebrane dane do sprawozdania GUS za 2015r.          pn.: 

„Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna SG-01-3/M (miasto) oraz SG-

01-3/W (gmina)”. 

20. Udzielono odpowiedzi na pismo w sprawie wyrażenia zgody Burmistrza Bornego 

Sulinowa na anulowanie wypowiedzenia umowy najmu.    
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21. Udzielono odpowiedzi na pismo Komornika Sądowego w sprawie wskazania 

pomieszczenia tymczasowego dla dłużników. 

22. Wystosowano pismo do Domu Pomocy Społecznej PRO-BONO, Gałowo 24, 78-400 

Szczecinek z informacją, iż ich ośrodek został wskazany dla komornika jako 

pomieszczenie tymczasowe dla dłużników na okres jednego m-ca. 

23. Opisano fakturę oraz sporządzono rozliczenie za usługę palenia w m-cu styczniu 2016r.  

w budynku Silnowo 19, w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia oraz trzy lokale 

mieszkalne. 

24. Uczestniczono w zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy                          

Al. Niepodległości 30 w Bornem Sulinowie, które miało miejsce w dniu 25.02.2016r. 

25. Uczestniczono w zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy                               

Al. Niepodległości 4 w Bornem Sulinowie, które miało miejsce w dniu 27.02.2016r. 

26. Uczestniczono w zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Jeziorna 3 w Bornem Sulinowie, 

które miało miejsce w dniu 04.03.2016r. 

27. Uczestniczenie w zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej “EUROPA” przy ul. M. Reja nr 15 

w Bornem Sulinowie, które miało miejsce w dniu 11.03.2016r. 

28. Udzielono odpowiedzi na pismo Wspólnoty Mieszkaniowej „Orzeł” przy ul. Orła Białego 

3, 78-449 Borne Sulinowo w sprawie podania stanów wodomierzy lokali mieszkalnych,  

tj. A/8, B/3, B/8, B/10, E/6, które się znajdują w ww. budynku na dzień 29.02.2016r. 

29. Sporządzono protokół z przejęcia porzuconego w Bornem Sulinowie lokalu socjalnego. 

30. Sporządzono pismo do Referatu ewidencji i ludności w/m w sprawie wymeldowania osób 

w Bornem Sulinowie. 

31. Pismem przekazano radcy Prawnemu i komórce FB w/m kserokopię protokołu                               

z porzuconego i opuszczonego lokalu w Bornem Sulinowie.   

32. Sporządzono 3 korekty deklaracji w sprawie zmiany ilości osób zamieszkałych                                 

w budynku wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie: 

33. Sporządzono aneks do umowy najmu oraz karty wymiaru opłat. 

34. Pismo do najemcy z prośbą uiszczenia jednorazowej wpłaty za gospodarowanie 

śmieciami. 

35. Przesłano na prośbę najemcy kserokopię umowy najmu na lokal mieszkalny.  

36. Wystosowano pismo do Firmy Energa Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o. w Brodnicy z prośbą                     

o zaprzestaniu wysyłania poczty i odesłanie przesyłki kierowanej do byłego najemcy. 

37. Wystosowano pismo do Zarządcy Nieruchomościami w sprawie sporządzenia korekty                

do rachunków  w sprawie zmiany ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym. 

38. Wystosowano pismo do najemcy z prośbą o wpłacenie jednorazowej kwoty z tytułu 

gospodarowania śmieciami.  

39. Udzielono 2 odpowiedzi na pismo, w sprawie wyrażenia zgody Burmistrza Bornego 

Sulinowa na  odpracowanie zadłużenia z tytułu bezumownego zajmowania lokalu 

socjalnego. 

40. Sporządzono zarządzenie Burmistrza Bornego Sulinowa w sprawie zmiany stawek 

czynszu. 

41. Uczestniczono w zebraniu Komisji Mieszkaniowej, które miało miejsce w dniu 

10.03.2016r. celem wybrania rodzin z którymi mogą zostać podpisane umowy najmu              

na lokal mieszkalny z spośród wykazu osób oczekujących na przydział mieszkania.  

42. Sporządzono miesięczną deklarację  podatkową – 3 szt. 

43. Zaktualizowano mienie gminne. 

44. Uczestniczono w przejęciu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków                           

nr 7/365 obręb Borne 05 oraz sporządzenie protokołu z przejęcia 

45. Sporządzono wykaz osób na przydział lokalu komunalnego i socjalnego na 2016r. 

46. Sporządzono pismo w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego – 2 szt. 
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47. Sporządzono informację uzupełniającą do wykazu osób oczekujących na przydział lokalu 

komunalnego na 2016r. 

48. Archiwizacja dokumentów referatu z roku 2015r. 

49. Archiwizacja dokumentów referatu z roku 2016r. 

50. Uczestniczono w przejęciu lokalu socjalnego nr 8 położonego w Bornem Sulinowie                

przy ul. J. Słowackiego 9A. 

51. Archiwizacja dokumentów referatu z roku 2005r. 

52. Archiwizacja dokumentów referatu z roku 2004r. 

53. Archiwizacja dokumentów referatu z lat 1993-2007r. 

54. Archiwizacja dokumentów referatu z lat 2012/2013; 2013/2014. 

55. Archiwizacja numeracji porządkowej nieruchomości lata 2014, 2015. 

56. Archiwizacja nazewnictwo placów i ulic miasto i gmina Borne Sulinowo z lat 2014-2015. 

57. Zawarto umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne   

Sulinowo: 

 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 25 o powierzchni uprawnej 266 

m
2
 wydzielony z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ½     

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

Borne Sulinowo, 

 część tj. 6m
2
 z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką            

nr 4/9 o pow. 0,7522 ha, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, 

gmina Borne Sulinowo, 

 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 6 o powierzchni uprawnej 244 

m
2
 wydzielony z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/2           

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

Borne Sulinowo, 

 ogródki działkowe oznaczone w planie ogródków nr 2 i nr 3 o łącznej pow. 218 m
2
 

wydzielone z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/2                 

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

Borne Sulinowo, 

 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 5 o powierzchni uprawnej 144 

m
2
 wydzielony z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/2  

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

Borne Sulinowo, 

 nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków działką 

nr 115/10 o pow. 0,0073 ha, położoną w miejscowości Przyjezierze, obręb 

Przyjezierze, gmina Borne Sulinowo, 

 nieruchomość zabudowaną budynkiem parterowym magazynowo - produkcyjnym                 

o ogólnej powierzchni użytkowej 675,65m
2
 usytuowanym na działce oznaczonej                

w ewidencji gruntów i budynków Nr 87/156 o pow. 0,4241 ha, położonej 

w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo, 

 część tj. 500 m
2
 z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

nr 232/1 o pow. 0,1500 ha położonej w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, gmina 

Borne Sulinowo, 

 część tj. 500 m
2
 z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

nr 232/1 o pow. 0,1500 ha położonej w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, gmina 

Borne Sulinowo, 

 część tj. 250 m
2
 z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

nr 232/1 o pow. 0,1500 ha położonej w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, gmina 

Borne Sulinowo, 
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 część tj. 250 m
2
 z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

nr 232/1 o pow. 0,1500 ha położonej w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, gmina 

Borne Sulinowo. 

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

na przekazanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne 

Sulinowo: 

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

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

Przyjezierze, gmina Borne Sulinowo, 

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

i budynków działką nr 69 o pow. 0,6459 ha, położonej w miejscowości Kłomino, 

obręb Kłomino, gmina Borne Sulinowo, 

 nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr działką 

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

Borne Sulinowo. 

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

na przekazanie w użytkowanie nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne 

Sulinowo: 

 nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 62/5 o pow. 

0,1131 ha oraz 62/6 o pow. 0,0600 ha, położone w miejscowości Przyjezierze, obręb 

Przyjezierze, gmina Borne Sulinowo, 

 nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów i budynków działką 

nr 579/5 o pow. 1,4400 ha, działką nr 579/8 o pow. 0,3600 ha, działką nr 579/9 o pow. 

0,1400 ha, działką nr 579/10 o pow. 0,0900 ha , działką nr 579/11 o pow. 0,1100 ha, 

położone w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo. 

 64. Wystawiono oferty nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 

 ogródki działkowe oznaczone w planie ogródków od nr 16  do nr 39 o pow. od 217 m
2
  

do 480 m
2 

wydzielone z nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów 

i budynków nr 1/2 o powierzchni 7,2107 ha położone w miejscowości Borne 

Sulinowo, obręb Borne 05, Gmina Borne Sulinowo. Okres dzierżawy do 10 lat 

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

+ obowiązujący podatek VAT, 

 nieruchomość gruntową niezabudowaną nieuzbrojoną sklasyfikowaną w ewidencji 

gruntów i budynków jako RIVa, RV, RVI, PsIV, oznaczona w ewidencji gruntów i 

budynków działką  nr 148/2 o pow. 1,6190 ha, położona w miejscowości Krągi, obręb 

Krągi, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierżawy do 3 lat minimalna stawka czynszu             

z tytułu dzierżawy podana w wykazie: za grunty orne  kl. IVa: 4,06q/ha, za grunty 

orne kl.V: 2.84 q/ha, za grunty orne kl. VI: 2,54q/ha, za użytki zielona kl. IV: 

3,86q/ha, 

 nieruchomość gruntową niezabudowaną nieuzbrojoną sklasyfikowaną w ewidencji 

gruntów i budynków jako RIVa, RV, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków 

działką  nr 147//2 o pow. 1,5721 ha, położona w miejscowości Krągi, obręb Krągi, 

gmina Borne Sulinowo. Okres dzierżawy do 3 lat minimalna stawka czynszu z tytułu 

dzierżawy podana w wykazie: za grunty orne  kl. IVa: 4,06q/ha, za grunty orne kl.V: 

2.84 q/ha, 

 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 6 o pow. 244 m
2
 wydzielony 

z nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów 

i budynków nr 1/2 o powierzchni 7,2107 ha położonej w miejscowości Borne 

Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierżawy do 10 lat 
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minimalna stawka czynszu z tytułu dzierżawy podana w wykazie: za grunt 0,25 zł/m
2
 

+ obowiązujący podatek VAT, 

 część tj. 6m
2
 z nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków działką nr 4/9 o pow. 0,7522 ha, położonej w miejscowości 

Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierżawy do 3 lat  

minimalna stawka czynszu z tytułu dzierżawy podana w wykazie: za grunt 3,53 zł/m
2
 

+ obowiązujący podatek VAT, 

 część tj. 250 m
2
 z nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków nr 232/1 o pow. 0,1500 ha położonej w miejscowości Łubowo, 

obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierżawy do 3 lat  minimalna stawka 

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

podatek VAT, 

 część tj. 250 m
2
 z nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków nr 232/1 o pow. 0,1500 ha położonej w miejscowości Łubowo, 

obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierżawy do 3 lat  minimalna stawka 

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

podatek VAT, 

 część tj. 500 m
2
 z nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków nr 232/1 o pow. 0,1500 ha położonej w miejscowości Łubowo, 

obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierżawy do 3 lat  minimalna stawka 

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

podatek VAT, 

 część tj. 500 m
2
 z nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków nr 232/1 o pow. 0,1500 ha położonej w miejscowości Łubowo, 

obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierżawy do 3 lat  minimalna stawka 

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

podatek VAT, 

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

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

Przyjezierze, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierżawy do 3 lat. Minimalna stawka 

czynszu z tytułu dzierżawy podana w wykazie za grunt 0,61 zł/m
2
+ obowiązujący 

podatek VAT, 

 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 26 o pow. 356 m
2
 wydzielony 

z nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów 

i budynków nr 1/2 o powierzchni 7,2107 ha położonej w miejscowości Borne 

Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierżawy do 10 lat 

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

+ obowiązujący podatek VAT, 

 ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 27 o pow. 336 m
2
 wydzielony 

z nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów 

i budynków nr 1/2 o powierzchni 7,2107 ha położonej w miejscowości Borne 

Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierżawy do 10 lat 

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

+ obowiązujący podatek VAT. 

 Wystawiono oferty nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 

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

garażowo-warsztatowo-gospodarczy o ogólnej pow. 313,47 m
2
 wraz z gruntem o pow. 

1,9872 ha, usytuowane na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów 

i budynków nr 1/203 o pow. 1,9872 ha w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 

07, gmina Borne Sulinowo. Okres użytkowania do 3 lat. 
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 budynek gospodarczy o ogólnej pow. użytkowej 296,64 m
2
, budynek garażowo-

gospodarczy o ogólnej pow. 351,51 m
2
 wraz z gruntem o pow. 0,1973 ha usytuowane 

na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 1/141 

o pow. 0,1973 ha położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07, gmina 

Borne Sulinowo. Okres użytkowania do 3 lat, 

 część tj. 4305 m
2
 z nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów 

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

obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo, 

 Wystosowano do dziewięciu osób żądanie zapłaty wynagrodzenia z tytułu 

bezumownego korzystania z nieruchomości gminnej. 

 Wystosowano do dzierżawcy pismo przypominające o zbliżającym się terminie 

wygaśnięcia umowy dzierżawy i konieczności złożenia stosunkowo wcześniej 

wniosku o dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo  

w przypadku dalszego zainteresowania dzierżawą.  

 Nadano numery porządkowe dla nieruchomości:  

 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 37/72, położonej 

w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo – otrzymała 

numer porządkowy nieruchomości  - ul. Leona Kruczkowskiego 16A, 

 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 37/73, położonej 

w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo – otrzymała 

numer porządkowy nieruchomości  - ul. Leona Kruczkowskiego 16B, 

 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 65/123, położonej 

w miejscowości Radacz, obręb Radacz, gmina Borne Sulinowo – otrzymała numer 

porządkowy nieruchomości – Radacz 41K 

 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 37/74, położonej 

w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo – otrzymała 

numer porządkowy nieruchomości  - ul. Leona Kruczkowskiego 16C, 

 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 167/10, położonej                           

w miejscowości Krągi , obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo – otrzymała numer 

porządkowy nieruchomości – Krągi 172, 

 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 802/17, położonej                        

w miejscowości Łubowo , obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo – otrzymała numer 

porządkowy nieruchomości – ul. Rakowska  14H, 

 Z uwagi na nadanie Uchwałą NR XIII/144/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie               

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łubowo, nazwę ulicy  

”ul. Leśna” drodze gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką 

 nr 591/1 o pow. 0,2100 ha, położonej w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, 

gmina Borne Sulinowo, dokonano zmianę z numeracji porządkowej nieruchomości 

ul. Polna 15I na numerację porządkową nieruchomości ul. Leśna 2. 

 Wprowadzono do programu Internetowy Menager Punktów Adresowych numery 

porządkowe dla nieruchomości : 

 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 37/72, położonej 

w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo – otrzymała 

numer porządkowy nieruchomości  - ul. Leona Kruczkowskiego 16A, 

 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 37/73, położonej 

w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo – otrzymała 

numer porządkowy nieruchomości  - ul. Leona Kruczkowskiego 16B, 
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 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 65/123, położonej 

w miejscowości Radacz, obręb Radacz, gmina Borne Sulinowo – otrzymała numer 

porządkowy nieruchomości – Radacz 41K, 

 zmianę z numeracji porządkowej nieruchomości ul. Polna 15I na numerację 

porządkową nieruchomości ul. Leśna 2. 

 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 37/74, położonej 

w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo – otrzymała 

numer porządkowy nieruchomości  - ul. Leona Kruczkowskiego 16C, 

 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 167/10, położonej                          

w miejscowości Krągi , obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo – otrzymała numer 

porządkowy nieruchomości – Krągi 172, 

 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 802/17, położonej                           

w miejscowości Łubowo , obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo – otrzymała numer 

porządkowy nieruchomości – ul. Rakowska  14H, 

 Wprowadzono po analizie dokumentów archiwalnych znajdujących się w tutejszym 

urzędzie, do programu Internetowy Menager Punktów Adresowych numery 

porządkowe na podstawie nw. zawiadomień: 

 KBK-8062/89/85 z dnia 30 grudnia 1985r. nadano nr porządkowy 9 dla działki nr 28/1 

Osiczyn, obecnie dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

działką nr 30/5, położonej w miejscowości Osiczyn, obręb Silnowo, gmina Borne 

Sulinowo,   

 RGK.7411-32/1988 z dnia 10.08.1988r. nadano nr porządkowy 7A dla działki nr 28/3 

Osiczyn, obecnie dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

działką nr 31, położonej w miejscowości Osiczyn, obręb Silnowo, gmina Borne 

Sulinowo, 

 RGK.7411-27/1988 z dnia 01.08.1988r. nadano nr 3 dla działki nr 95 Krągi, obecnie 

dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 95/2, 

położonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo, 

 RGK.7411-25/1988 z dnia 01.08.1988r. nadano nr 81 dla działki (brak) w Krągach, 

obecnie dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką                  

nr 344, położonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo, 

 RGK.7411-24/1988 z dnia 01.08.1988r. nadano nr 91 dla działki (brak) w Krągach, 

obecnie dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką                     

nr 327/1, położonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo, 

 RGK.7411-23/1988 z dnia 01.08.1988r. nadano nr 64 dla działki nr (brak) w Krągach, 

obecnie dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką                 

nr 298, położonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo, 

 RGK.7411-22/1988 z dnia 01.08.1988r. nadano nr 10 dla działki (brak) w Krągach, 

obecnie dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 8, 

położonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo, 

 Dokonano aktualizacji numeracji porządkowej w programie Internetowy Menager 

Punktów Adresowych nieruchomości: 

 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 36/5 położonej w miejscowości 

Borne Sulinowo, obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo, 

 Sporządzono sprawozdanie GUGiK-6.00 w zakresie danych dotyczących ewidencji 

miejscowości, ulic i adresów – okres sprawozdawczy 2015 rok. 

 Dokonano sprostowania omyłki pisarskiej występującej w zawiadomieniu o nadaniu 

numeracji porządkowej nieruchomości. 
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 Wystosowano do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku oraz do Powiatowego 

Urzędu Pracy w Kołobrzegu pismo z zapytaniem czy osoba wnioskująca o przydział 

lokalu mieszkalnego/socjalnego w okresie ostatnich 12 miesięcy była zarejestrowana 

jako osoba bezrobotna z prawem lub bez prawa do zasiłku. 

 Wystosowano do Urzędu Miasta w Kołobrzegu oraz Starostwa Powiatowego 

w Kołobrzegu pismo z zapytaniem czy osoba wnioskująca o przydział lokalu 

mieszkalnego/socjalnego posiadała bądź posiada na własność nieruchomość na terenie 

miasta, gminy oraz powiatu Kołobrzeskiego. 

 Wystosowano do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem 

Sulinowie pismo z prośbą o udzielenie informacji o etapie wdrażania informatycznego 

systemu pozwalającego na utworzenie elektronicznej bazy danych oraz wykonanie 

mapy cmentarzy. 

  Wystosowano do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem 

Sulinowie zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne 

na wykonanie zadania polegającego na administrowaniu cmentarzami komunalnymi 

na terenie gminy Borne Sulinowo.   

 Sporządzono zestawienie umów najmu, dzierżaw, użyczenia, użytkowania, 

udostępniania, dozoru, zarządzania na nieruchomościach będących własnością Gminy 

Borne Sulinowo stan na dzień 1 stycznia 2016r. 

 Zawarto  umowę na administrowanie cmentarzami komunalnymi z Przedsiębiorstwem 

Usług Komunalnych Sp. z o. o w Bornem Sulinowie na okres 1 roku. 

 Wystosowano do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem 

Sulinowie wezwanie o realizacje założeń wynikających z umowy o administrowanie 

cmentarzami komunalnymi w 2016r. znak GN.70450.7.2015. EM z dnia 31 grudnia 

2015r. 

 Wystosowano do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem 

Sulinowie kolejne wezwania o realizacje założeń wynikających z umowy 

o administrowanie cmentarzami komunalnymi w 2016r. znak GN.70450.7.2015. EM    

z dnia 31 grudnia 2015r. 

 Udzielono odpowiedź Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

w sprawie wyrażenia  zgody na uregulowanie stanu prawnego (pozostałości jazu) 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 127 o pow. 

0,0600 ha położonej w miejscowości Starowice, obręb Starowice, gmina Borne 

Sulinowo.  

  Udzielono odpowiedź Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

w sprawie wniosku o zawarcie umowy/udzielenie promesy zawarcia umowy 

na użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi. Dotyczy nieruchomości 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 265 o pow. 1041,8800 ha (Jezioro 

Pile) położonej w miejscowości Piława, obręb Piława, gmina Borne Sulinowo, 

 Udzielono odpowiedź Sądowi Rejonowemu w Pile w sprawie przyznania lokalu 

mieszkalnego osobie skazanej prawomocnym wyrokiem sądu. 

 Udzielono odpowiedź Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

w sprawie złożonej skargi przez osobę wnioskującą o przydział lokalu mieszkalnego. 

 Przekazano wg. właściwości do Starostwa Powiatowego w Szczecinku pismo 

Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie. 

 Wezwano 4 osoby do uzupełnienia braków formalnych występujących we wnioskach 

o najem lokalu mieszkalnego/socjalnego. 
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 Wezwano Wspólnotę Mieszkaniową do uzupełnienia braków formalnych 

występujących we wniosku o użyczenie nieruchomości zabudowanej stanowiącej 

własność Gminy Borne Sulinowo. 

 Sporządzono zarządzenie Burmistrza Bornego Sulinowa w sprawie powołania 

Komisji Mieszkaniowej i nadanie jej regulaminu działania. 

 Zwołano cztery  posiedzenia Komisji Mieszkaniowej. 

 Sporządzono wykaz osób, z którymi mogą być zawarte w 2016 roku umowy najmu    

na lokal socjalny. 

 Sporządzono wykaz osób, z którymi mogą być zawarte w 2016 roku umowy najmu    

na lokal mieszkalny (komunalny). 

 Sporządzono listę osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu w 2016r.                   

na lokale mieszkalne położone w Bornem Sulinowie. 

 Sporządzono listę osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu w 2016r.                 

na lokale socjalne położone w Bornem Sulinowie. 

 Wystosowano do 2 osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na lokal 

mieszkalny informacje o przyznaniu lokalu mieszkalnego. 

 Wystosowano do 2 osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na lokal 

socjalny informacje o przyznaniu lokalu mieszkalnego 

 Zawiadomiono mieszkankę lokalu socjalnego o konieczności stawienia się                        

na posiedzenie Komisji Mieszkaniowej celem złożenia informacji o sytuacji rodzinnej. 

 Wystosowano do MGOPS w Bornem Sulinowie pismo z prośbą o sprawdzenie 

sytuacji rodzinnej  jednej z mieszkanek lokalu socjalnego. 

 Wystosowano do MGOPS w Bornem Sulinowie pismo z prośbą o sprawdzenie 

sytuacji rodzinnej jednego z dzierżawców ogródka warzywnego w Kragach. 

 Udzielono odpowiedź 6 osobom wnioskującym o przydział lokalu 

mieszkalnego/socjalnego. 

 

W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 

1. W miesiącu marcu 2016 r. przesłano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi                     

za pomocą aplikacji, informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie                            

i rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym tj. za miesiąc luty 2016 r.. 

2. W miesiącu lutym 2016 r. przesłano do UOKIK w Warszawie za pośrednictwem 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie o zaległościach 

przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów 

publicznych. 

3. W miesiącu marcu 2016 r. przesłano upomnienia dotyczące zaległości w podatku                  

od nieruchomości, rolnym i leśnym.  

4. W miesiącu marcu 2016 r. dokonano czynności sprawdzających (oględzin) w celu 

ustalenia zgodności opodatkowania podatkiem od nieruchomości ze stanem faktycznym 

na terenie gminy Borne Sulinowo. 

 

W ZAKRESIE  FINANSÓW I BUDŻETU 
 

1. W dniu 9 lutego 2016 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Szczecinie i do wiadomości Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespołu 

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

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 



11 
 

zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku                 

do końca IV kwartału roku 2015.  

2. W dniu 9 lutego 2016 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

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

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

za okres od początku roku do końca 4 kwartału roku 2015.  

3. W dniu 15 lutego 2016 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie oraz                                

do wiadomości Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespołu Zamiejscowego                

w Koszalinie Rb-50 – sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 

samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2015.  

4. W dniu 17 lutego 2016 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

Zespół Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania wstępne za okres od początku roku                   

do dnia 31 stycznia 2016 roku: 

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

terytorialnego, 

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

terytorialnego. 

5. W dniu 18 lutego 2016 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Szczecinie Wydziału Spraw Społecznych zapotrzebowanie na środki dla gminy w 2016 

roku przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi               

(w tym z kosztami wdrożenia): środki zaproponowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej dla Gminy Borne Sulinowo to 5 007 722 zł, a faktyczne potrzeby              

to 6 885 000 zł.  

6. W dniu 22 lutego 2016 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31 

grudnia roku 2015: 

- Rb-PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy, 

- Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu 

terytorialnego, 

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

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

terytorialnego, 

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

finansowych jednostki samorządu terytorialnego, 

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

terytorialnego, 

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

poręczeń i gwarancji, 
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- Rb-UZ – roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych jednostki 

budżetowej. 

7. W dniu 25 lutego 2016 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

sprawozdania organu założycielskiego lub nadzorującego (Gmina Borne Sulinowo) 

jednostki posiadające osobowość prawną, w tym samorządowych instytucji kultury                      

i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej: 

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

finansowych, 

- Rb-UN – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów 

wartościowych, 

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

i gwarancji, 

- Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych. 

8. Na podstawie Zarządzenia Nr 31/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 29 lutego 2016 

roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 3.828.432,00 

zł na podstawie: 

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-

1.3111.27.5.2016.KG z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji 

celowej o kwotę 3.828.142,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 

wychowawczych oraz koszty obsługi, w tym wdrożenia ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. 

o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. 2016, poz. 195), 

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-

1.3111.25.2.2016.NK z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji 

celowej o kwotę 290,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia                             

za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz 

ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. 

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) w łącznej wysokości 105.174,73 zł,                   

w tym 13.308,00 zł z rezerwy ogólnej, 740,00 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.1/2016.AM z dnia 9 lutego 

2016 roku i 5.428,00 zł zaplanowanych na stypendia motywacyjne z budżetu organu                    

do budżetów następujących szkół: 

- Zespół Szkół w Bornem Sulinowie              1.652,00 zł 

- Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie   3.540,00 zł 

- Zespół Szkół w Łubowie            236,00 zł 

9. Na podstawie Zarządzenia Nr 34/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 10 marca 

2016 roku dokonano przeniesienia wydatków (+, -) między paragrafami w kwocie 

3.828.142,00 zł tj. z budżetu organu do budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bornem Sulinowie w związku z udzieleniem w dniu 7 marca 2016 roku 

pełnomocnictwa do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych                  
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w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych dla mieszkańców zamieszkałych                         

na terenie Gminy Borne Sulinowo. Zmiany nie spowodowały zmian ogólnych budżetu                   

i wyniku finansowego.  

10. W dniu 11 marca 2016 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa wniosek o przyznanie 

dotacji celowej na realizację zadania zaleconego dotyczącego wypłaty dodatku 

energetycznego odbiorcy wrażliwemu w II kwartale 2016 roku. 

 

W ZAKRESIE PROMOCJI I WSPÓŁPRACY 

 

1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów  

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

Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie" 

Opracowano i dn. 24.02.2016r. przesłano do Urzędu Marszałkowskiego WZ poprawki                    

do wniosku o przyznanie pomocy.  

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

Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie”  

Opracowano i dn. 24.02.2016r. przesłano do Urzędu Marszałkowskiego WZ poprawki                    

do wniosku o przyznanie pomocy.  

Kontrakt Samorządowy Powiatu Szczecineckiego w ramach RPO WZ 2014-2020 

Dn. 29.02.2016r. przesłano do lidera KKS, Urzędu Miasta Szczecinek, pismo informujące                 

o rezygnacji Gminy Borne Sulinowo ze wspólnej realizacji przedsięwzięcia. 

RPO WZ 2014-2020 Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego  

Dn. 18.02.2016r. - udział w spotkaniu w Urzędzie Miasta Szczecinek dot. zaawansowania 

prac projektowych nad Koncepcją Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego. W spotkaniu              

z Wicemarszałkiem, Tomaszem Sobieraj oraz pracownikami Urzędu Marszałkowskiego WZ 

uczestniczyli przedstawiciele gmin powiatu szczecineckiego.  

„Nestlé Porusza Polskę: Porusz swoją okolicę”. Budowa siłowni zewnętrznej. 

Dn. 03.02.2016r. zgłoszono chęć udziału w programie, zakwalifikowano się do II etapu akcji 

Nestlé Porusza Polskę. Dn. 08.03.2016 r. dokonano zgłoszenia lokalizacji: miejscowość 

Radacz, działka nr 62/6, obr. Radacz.  

Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, „Freski z historią w tle” 

W imieniu Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu IID w Bornem Sulinowie, dn. 03.03.2016r. 

złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Freski z historią w tle”. Projekt będzie polegał 

na wykonaniu przez członków francuskiego stowarzyszenia oraz uczniów Zespołu Szkół 2 

fresków związanych z historią jeńców wojennych: polskich i francuskich. Całkowity koszt 

projektu wynosi 12.130,00 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania - 8.875,00 zł. 

Mechanizm Finansowy EOG i WFOŚiGW w Szczecinie, projekt partnerski ZMiGDP w 

Karlinie "Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza 

Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" 

Dn. 16.03.2016r., z udziałem Przewodniczącego Zarządu ZMiGDP, Waldemara Miśko, 

dokonano oficjalnego otwarcia Pracowni Bioróżnorodności w Szkole Podstawowej w Bornem 

Sulinowie.  

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program Równać Szanse, „Szlakami Bornego 

Sulinowa z Klubem Młodego Cyklisty”  

Rozpoczęto nabór uczestników projektu, odbyły się 2 spotkania organizacyjne z młodzieżą. 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej, 

„Budowa siłowni plenerowych oraz przebudowa boiska szkolnego na terenie Gminy 

Borne Sulinowo” 
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Wyznaczono miejsca realizacji zadania: działka nr 16/4, obr. Jeleń (teren przy Szkole 

Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Jeleniu), działka nr 89/7, obr. Juchowo 

(teren przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Juchowie) oraz działka 

nr 239, 240/14, obr. Łubowo (teren przy Zespole Szkół w Łubowie).   

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wniosku o przyznanie 

pomocy wraz z załącznikami. 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Program modernizacji infrastruktury sportowej - 

edycja 2016, „Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy ul. Sportowej                    

w Bornem Sulinowie” 

Nawiązano współpracę z Klubem Sportowym ASTRON, Uczniowskim Ludowym Klubem 

Sportowym Taekwondo oraz Klubem Sportowym Pionier 95' celem opracowania 

załączników do wniosku.  

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wniosku o przyznanie 

pomocy wraz z załącznikami. 

2. Promocja 

a) strona internetowa  

Aktualizowano urzędową stronę internetową www.bornesulinowo.pl. 

b) komunikator SISMS 

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

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

d) media 

Opracowano i przekazano informacje do lutowej i marcowej wkładki Głosu Koszalińskiego 

„Regiony”. 

Dn. 04.03.2016r. nagrano materiał informacyjny o planowanych inwestycjach:  

 wymiana tablic Ścieżki turystyczno-spacerowej,  

 odnowienie i uzupełnienie gminnych szlaków rowerowych  

 Lapidarium w Bornem Sulinowie.  

Materiał ukaże się w 3 komunikatach na antenie TV Gawex do końca marca br. 

e) materiały graficzne 

 wykonanie na serwerze Urzędu Miejskiego 24 zakładek do kodów QR Ścieżki 

turystyczno – spacerowej, 

 opracowanie i druk symbolicznego czeku – nagrody w konkursie nt. zapobiegania 

uzależnieniom, 

 opracowanie i druk dyplomów dla laureatów konkursu na plakat profilaktyczny, 

 przygotowanie dyplomów z okazji Dnia Sołtysa. 

f) materiały promocyjne 

Przeprowadzono zapytanie ofertowe, w wyniku którego dn. 3 marca br. podpisano umowę na 

wykonanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych dla Urzędu Miejskiego: długopisy - 300 

szt., smycze - 300 szt., opaski odblaskowe – 300 szt., pamięć USB 16 GB – 100 szt. Ponadto 

u innego dostawcy zamówiono magnesy reklamowe wg indywidualnych projektów w ilości 

400 szt.  

 

Dn. 07.03.2016r. do 3 firm wysłano zapytanie ofertowe na skład i druk albumu 

fotograficznego „Borneńskie Pejzaże”.  

Zamówiono upominki dla sołtysów z okazji uroczystości „Dzień Sołtysa”. 

g) inne 

Przygotowano zestawienie danych z zakresu ilości miejsc noclegowych na terenie miasta                

i gminy Borne Sulinowo w latach 2014-2015. Dane zostaną wykorzystane do sporządzenia 

studium wykonalności dot. projektu „Rozbudowa ujęcia wody w Bornem Sulinowie”. 

http://www.bornesulinowo.pl/
http://www.facebook.com/
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Dn. 09.02.2016r., na wniosek studenta Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

przygotowano informacje nt. atrakcji i szlaków turystycznych miasta i gminy Borne 

Sulinowo. Materiały zostaną wykorzystane do pracy magisterskiej. 

Na wniosek Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki w Szczecinie, przesłano 

zbiorczy kalendarz imprez na 2016 rok. Największe imprezy plenerowe Bornego Sulinowa 

zostaną zamieszczone na stronie ZART. 

Dn. 19.02.2016r.,  na wniosek Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szczecinku, przygotowano     

i przesłano pocztą elektroniczną aktualne zestawienie ilości gospodarstw agroturystycznych  

w gminie Borne Sulinowo.  

3. Zagospodarowanie terenu gminy 

Dn. 29.02.2016r., zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z PUK Sp. z o.o. w Bornem 

Sulinowie, Nadleśnictwem Czaplinek i Zarządem Spółki Rolniczej w Juchowie dokonano 

załadunku i przewozu obelisku z Międzylesia oraz płyty nagrobnej z Radacza na teren bazy 

PUK w Bornem Sulinowie. Przewiezione elementy zostaną oczyszczone i ustawione                       

na terenie Lapidarium w Bornem Sulinowie.  

4. Organizacje pozarządowe 

Dn. 17.02.2016r. odbyło się drugie posiedzenie Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania ofert 

złożonych przez organizację pozarządowe w 2016r. w ramach otwartego konkursu ofert        

na realizację zadań publicznych. Komisja poddała ocenie merytorycznej 20 ofert. W wyniku 

przeprowadzonego postępowania konkursowego organizacjom przyznano dotacje w łącznej 

wys. 180.964,00 zł. Informację o wysokościach przyznanych dotacji opublikowano na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 

magistratu. 

Opracowano treść zarządzenia o unieważnieniu zakresu "Ochrona i promocja zdrowia" 

wpisanego do ogłoszenia konkursowego na realizację zadań publicznych w 2016r. Dn. 18 

lutego 2016r., zarządzeniem Burmistrza  nr 17/2016, działanie zostało unieważnione. 

Do wszystkich organizacji, które aplikowały o środki finansowe w otwartym konkursie ofert, 

wysłano pismo informujące o wysokości przyznanej kwoty dotacji.  

Z postępowania konkursowego sporządzono protokół, do którego dołączono karty 

merytoryczne  

i formalne oceny poszczególnych organizacji. Dokumenty zostały podpisane przez członków 

Komisji Konkursowej.  

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego dn. 07.01.2016r., z 20 

organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Borne Sulinowo zawarto umowy o wsparcie 

zadań publicznych.  

Organizacjom pozarządowym z terenu gminy Borne Sulinowo przesyłano pocztą 

elektroniczną informacje nt. szkoleń i konkursów dotacyjnych.   

Dn. 26 lutego 2016r. - udział w spotkaniu Koła Terenowego PZERiI z zespołem śpiewaczym 

„Wrzosy” w związku z wypracowaniem form współpracy pomiędzy zespołem i organizacją 

pozarządową zrzeszającą emerytów. 

 Zakończono rozliczanie dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym z budżetu Gminy 

Borne Sulinowo w 2015r. 

Sporządzono aneks do umowy zawartej dn. 25.02.2016r. pomiędzy Gminą Borne Sulinowo,   

a Zarządem Rejonowym PZERiI w Szczecinku na realizację zadania publicznego „Seniorzy 

razem  

– działania mające na celu aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym 

zamieszkujących gminę Borne Sulinowo”. 

Udzielono pomocy merytorycznej Przewodniczącej PZERiI  - Koło Terenowe w Bornem 

Sulinowie   

w pisaniu listu intencyjnego do konkursu dotacyjnego „Seniorzy Razem”.  
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Udzielono pomocy merytorycznej prezesowi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących 

Przyjaciół w opracowaniu wniosku zgłoszonego do programu „Mikrodotacje  - Małe 

Inicjatywy Lokalne”. 

5. Sport 

Na bieżąco aktualizowano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego harmonogram zajęć 

sportowych odbywających się w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. 

Weryfikowano i zamieszczano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz portalu 

społecznościowym „facebook” informacje dot. osiągnięć sportowych w gminie Borne 

Sulinowo.  

6. Oświata 

Stypendia motywacyjne  

Na podstawie list uczniów zakwalifikowanych do otrzymania stypendiów motywacyjnych 

przesłanych przez dyrektorów szkół z terenu gminy Borne Sulinowo, dla Referatu Finansów i 

Budżetu sporządzono listę zbiorczą z kwotami do przekazania na konta szkół. Za wyniki 

uczniów w nauce i sporcie, za I semestr roku szkolnego 2015/16 szkołom przekazano kwotę 

5.428,00 zł. 
 

W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

 Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w sprawie przyłączenia nieruchomości                

w m. Kiełpino, gmina  Borne Sulinowo do istniejącej sieci kanalizacyjnej.  

 Trwają prace związane z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Borne Sulinowo na lata 2016-2020.  

 Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydział 

Ochrony Środowiska w Szczecinie informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania 

azbestu na terenie Gminy Borne Sulinowo za okres: 2015 rok, określające stan na dzień: 

31 grudnia 2015r. 

 Wydano jedno postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

 Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 Wydano 1 zaświadczenie potwierdzające że nieruchomość położona w obrębie Uniemino, 

gm. Borne Sulinowo położona jest na obszarze Natura 2000. 

 Prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji nakazującej wykonanie 

obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 

 Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, 

Wydział Ochrony Środowiska w Szczecinie  sprawozdanie z realizacji KPOŚK za rok 

2015. 

 Przekazano do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie tabelaryczną 

informację za rok 2015 o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia                       

na środowisko i strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, opracowane                   

na podstawie materiałów przygotowanych przez Departament Ocen Oddziaływania                  

na Środowisko GDOŚ. 

 Naliczono i wniesiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego opłatę za korzystanie ze środowiska za 2015 rok. 

 Przekazano do Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych                       

w Szczecinie Rejonowy Oddział w Koszalinie Terenowy Oddział w Szczecinku 

sprawozdanie RRW-13 z wykonania obiektów małej retencji wodnej za 2015 rok. 

 Zakupiono 37 kpl. koszy ulicznych z tworzywa sztucznego o pojemności 50l ze słupkiem 

w kolorze zielonym. Wartość zamówienia wyniosła 5.998,22 zł brutto. 
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 Zakupiono 6 szt. gablot wolnostojących dzielonych zamykanych. Wartość zamówienia 

wyniosła 7.158,60zł brutto. 

 Przekazano do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdania  SG-01-2/M i SG-01-2/W 

w zakresie leśnictwa i ochrony środowiska za rok 2015.  

 Przekazano do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdanie SG-01-4/ZOS ze środków 

trwałych w formie elektronicznej za rok 2015. 

 Udzielono odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie 

wyrobów zawierających azbest. 

 Przygotowano dane do odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej                 

w sprawie aglomeracji. 

 Dokonano rozliczenia należności za wywóz nieczystości ciekłych zorganizowanych przez 

Gminę dla nieruchomości ul. Kościuszki 77-79 w Łubowie za II półrocze 2015r. 

 Opisywanie faktur –na bieżąco. 

 Zaktualizowano ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Borne 

Sulinowo. 

 Zaktualizowano ewidencję zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Borne 

Sulinowo. 

 Zaktualizowano bazę azbestową gromadzącą i przetwarzającą informacje uzyskane  

z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo. 

 

W ZAKRESIE ROLNICTWA I LEŚNICTWA 

 Rozpatrzono 23 wnioski dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

 Przyjęto do rozpatrzenia 14 wniosków dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

 Rozpatrzono 83 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

 Wystąpiono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie                               

z wnioskiem o przekazanie dotacji celowej dla gminy na postępowanie w sprawie zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                            

do produkcji rolnej.  

 Wydano 5 zaświadczeń dot. posiadania gospodarstwa rolnego na terenie gminy Borne 

Sulinowo. 

 Udzielono odpowiedzi na dwa pisma o stanie prawnym nieruchomości.  

 Potwierdzono 10 oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego. 

 Wezwano do uzupełnienia braków formalnych występujących w 3 wnioskach o wydanie 

zgody na usunięcie drzew lub krzewów. 

 Wystąpiono z 2. wnioskami do Starosty Szczecineckiego o wydanie zezwolenia                           

na wycięcie drzew/krzewów. 

 

 

W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI. 

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

na nieruchomości odpady są gromadzone w sposób selektywny). 

 Przygotowano i wysłano odpowiedzi na bieżącą korespondencję dot. gospodarki 

odpadami komunalnymi. 

 Opisywanie faktur dot. Gospodarki odpadami – na bieżąco. 

 Wprowadzono do programu GOMIG - deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych                       

na terenie Gminy Borne Sulinowo . 

 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. 

 Przygotowanie postępowania przetargowego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borne Sulinowo oraz 

utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK)”. 

 Przygotowano informacje za 2015 r. dot. gospodarowania odpadami na terenie gminy 

Borne Sulinowo i przesłano do WIOŚ w Szczecinie. 

 Wydano decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi - 5 szt. 

 Przygotowano dokumenty i przekazano do SKO odwołanie – 1 szt. 

 Dokonano wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej -1 szt. 

 Przygotowano dokumenty do dwóch postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 Przygotowano i wysłano pisma w sprawie dokonania korekty sprawozdań półrocznych 

składanych przez przedsiębiorców. 

 Przygotowano i wysłano pismo w sprawie podania informacji o zagospodarowaniu 

odpadów przekazanych do RIPOK. 

 Wszczęto postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji określającej 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 szt. 

 Wydano decyzje odmowne w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zaległości w opłacie                     

za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 szt. 

 

W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 Wszczęto postępowanie przetargowe na realizację zadania Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borne Sulinowo 

oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK). 
 

 

W ZAKRESIE  ORGANIZACYJNYM 

1. W dniu 25 lutego br. przeprowadzono egzamin kończący służbę przygotowawczą dla 

pracownika zatrudnionego na stanowisku dowodów osobistych i działalności 

gospodarczej. Pracownik uzyskał ocenę pozytywną i otrzymał dalsze zatrudnienie.  
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2. W dniu 3 marca br. rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko urzędnicze informatyka  

w Referacie Organizacyjnym tutejszego Urzędu. Na powyższe stanowisko Komisja 

Rekrutacyjna wytypowała Pana Dariusza Mostowskiego zam. w Szczecinku. 

3. W dniu 17 marca br. sporządzono sprawozdanie z działalności Archiwum Zakładowego 

za rok 2015 i przesłano do Archiwum w Koszalinie. 

4. W dniu 3 marca br. po rozpatrzeniu wniosku Starosty Szczecineckiego wydano 

pozytywną opinię o wydaniu nowego zezwolenia dla PKS Sp. z o.o. w Szczecinku  

na wykonywanie przewozu osób w obrębie powiatu na trasie Szczecinek-Ostropole-

Barwice. 

5. Podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 6 umów o organizację robót 

publicznych, w ramach których zatrudniono 10 osób. Ponadto w miesiącu marcu 

Powiatowy Urząd Pracy skierował do wykonywania prac społecznie użytecznych 40 

osób. Prace są wykonywane w sołectwach, na rzecz M-GOPS, Urzędu Miejskiego i PUK 

Sp. z o. o. 

6. Podpisano umowę serwisową na system PB_USC z „TECHNIKA SERVICE GIBAŁA 

HENRYK” 
 

W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

a) W zakresie spraw obronnych: 

- w dniu 2 marca br. zakończono kwalifikację wojskową;  

Kwalifikacji podlegało: 

a) mężczyźni  z 1997 r. - 56 osób, stawiło się 50 osób (4 os. pobyt zagranicą, 2 os. 

nieusprawiedliwione); 

b)  mężczyźni  z roczników starszych - 5 osób,  stawiła się 1osoba (2 os. pobyt 

zagranicą, 2 os. nieusprawiedliwione);  

c) kobiety – 1 osoba, stawiła się 1 osoba);  

W stosunku do 4 osób wystąpiono z wnioskiem o doprowadzenie (na skutek tych 

działań stawiła się 1 os.). 

- prowadzono postępowanie wyjaśniające w stosunku do 2 osób, które nie odbierały 

korespondencji z WKU. 

- przeprowadzono wspólnie z przedst. JW1696 oględziny nieruchomości 

przeznaczonych na świadczenia na rzecz obronności (m.in. Szkoła Podstawowa                      

w Bornem Sulinowie, nieruchomości po byłym Euro-Matex) w wyniku czego uchylono 

jedna decyzję na świadczenie na rzecz Sił Zbrojnych; 

- wszczęto jedno postępowanie o nadanie świadczeń rzeczowych; 

- w dniu 14 marca br. uczestniczono w szkoleniu organizowanym przez Wojskowego 

Komendanta Uzupełnień w Szczecinku. 

b) W zakresie obrony cywilnej: 

-  sporządzono sprawozdanie za 2015 rok i przesłano do Starostwa Powiatowego                   

w Szczecinku; 

- sprzedaż agregatów prądotwórczych PAD – 16 – 3szt. (5650,00zł) 

- zebrano propozycje kandydatów (4 osoby) do szkolenia na instruktorów OC                          

i przesłano do Starostwa Powiatowego; 

c)  W zakresie zarządzania kryzysowego: 

- monitorowanie bieżących zagrożeń; 
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- zebrano z placówek szkolnych, KP, SM informacje dotyczące bezpieczeństwa                    

w okresie ferii zimowych; 

d) W zakresie zabezpieczenia ppoż. 

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

Z uwagi na zmieniające się warunki pogodowe zagrożenie najczęściej występuje                   

na drogach (wypadki komunikacyjne, kolizje). 

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

- OSP Miasta Bornego Sulinowa utrzymuje gotowość do działania  

(1 pojazd niesprawny)  

 

W ZAKRESIE INWESTYCJI 

Planowanie przestrzenne i geodezja 

I. Przygotowano i wydano: 

1. Wydano 54 zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Wydano 25 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

3.Wydano 9 postanowień w sprawie podziałów nieruchomości na terenie Gminy. 

5. Wydano jedną decyzję o warunkach zabudowy na terenie Gminy.  

6. Zlecono sprawdzenia dwóch operatów geodezyjnych uprawnionemu geodecie. 

7. Wydano opinie na prośbę PINB w sprawie samowolnej budowy obiektu gospodarczego.  

8. Wysłano informacje odnośnie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie działki 3/1 

w obrębie Juchowo. 

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. 

Projekt zmiany studium został przekazany do opiniowania i uzgodnień. 

Projekt nadal nie ma uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz 

Konserwatora Zabytków. 

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grzywnik. 

Wysłano wniosek do Marszałka Województwa o odwieszenie postępowania w sprawie 

wyrażenia opinii na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.  

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

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

położonych w obrębie Dąbrowica. 

Z uwagi na wymaganą zmianę studium uwarunkowań dla obrębu Dąbrowica prace 

planistyczne rozpoczną się w późniejszym terminie.  

4. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Borne 

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

    Trwają prace nad projektem zmiany studium uwarunkowań. 

5. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego                   

dla obrębu 06 i 07 położonych w Bornem Sulnowie. 

        Trwają prace nad projektem zmiany studium uwarunkowań. 

Inwestycje 

III. W ramach zarządzania drogami gminnymi w okresie międzysesyjnym: 
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1. Wydano 1 decyzję, w której naliczono opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg 

publicznych w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury 

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

Sulinowo, 

2. Wydano 1 decyzję zezwalającą na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej 

w pasie dróg publicznych oraz na udostępnienie pasa drogowego na cele 

budowlane zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 Ustawy – Prawo budowlane z dnia  

7 lipca 1994r. w na terenie gminy Borne Sulinowo 

3. Zawarto 4 umowy, w których naliczono opłaty za zajęcie nieruchomości drogowej  

w związku z wbudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy 

Borne Sulinowo, 

4. Wydano 3 uzgodnienia zezwalające na lokalizację zjazdu z dróg gminnych  

na nieruchomości przyległe. 

IV. Zadania inwestycyjne. 

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

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

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert, 

- zawarto umowę lub zlecenie na realizację, 

- rozliczono zadanie poprzez opisanie i sprawdzenie pod względem merytorycznym 

faktur, 

dla następujących zadań: 

1) Świadczenie usług w zakresie optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej 

– prognozowana kwota oszczędności dla Gminy Borne Sulinowo i jej jednostek   

organizacyjnych to 50255,49 zł brutto / 12 miesięcy. 

- trwają procedury optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej. 

2) Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły                  

w m. Juchowo, gm. Borne Sulinowo w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

- zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót budowlano-montażowych               

to 31.08.2016 r. 

3) Remont instalacji elektrycznej w starej części szkoły ZS w Łubowie - III etap. 

- zadanie zrealizowano. 

4) Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz 

z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego 

nadzoru autorskiego dla zadania rozbudowy z przebudową budynku Zespołu Szkół  

w Łubowie o budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-technicznym 

i higieniczno-sanitarnym oraz pomieszczeniami stołówki z pełnym zapleczem 

kuchennym, socjalnym i magazynowym. 

- trwają prace projektowe. 

5) „Przebudowa drogi oznaczonej w ewid. nr 843 i 740 obręb Łubowo, dojazdowej                 

do gruntów rolnych, zlokalizowanej w m. Łubowo, gm. Borne Sulinowo”. 

- Dnia 04-12-2015r. podpisano Umowę z Projektantem, 

- Dnia 25-01-2016r. złożono wniosek o przyznanie dotacji na  zadanie ze środków 

budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączenia 

gruntów rolnych  z produkcji rolniczej. 

6) „Dostosowanie wejścia do budynku służby zdrowia w m. Łubowo dla osób 

niepełnosprawnych - zakup schodołazu gąsienicowego”.  

Zadanie zrealizowano. 

7) Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną                   

i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2031 – sporządzono 

istotne warunki zamówienia niezbędne do wystosowania zapytań ofertowych. 
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8) Zgłoszono zamiar budowy urządzenia reklamowego w postaci „witacza” 

miejscowości Krągi: 

- trwa procedura administracyjna. 

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

- zamówiono mapy do celów projektowych, 

- zgłoszono zamiar przystąpienia do budowy urządzeń siłowni plenerowych                             

w miejscowościach Juchowo, Łubowo i Jeleń oraz przebudowy boiska szkolnego                  

w miejscowości Łubowo, 

- opracowano kosztorysy inwestorskie wykonania siłowni plenerowych, 

- w trakcie opracowania dokumentacja projektowa i przetargowa. 

10) Remont dachu przy ul. Kościuszki 77 w Łubowie – wykonano oględziny dachu oraz 

sporządzono kosztorys inwestorski niezbędnych do wykonania prac dekarskich oraz 

wariantowo dostosowania dachu do spełnienia obowiązujących norm cieplnych. 

 

Pozostałe czynności: 

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

Sulinowie. 

2) Nadzorowano prace związane z modernizacją systemu grzewczego wraz                                 

z termomodernizacją budynku szkoły w m. Juchowo. 

3) Nadzorowano prace związane z optymalizacją kosztów dystrybucji energii 

elektrycznej dla Gminy Borne Sulinowo i jej jednostek organizacyjnych. 

4) Przeprowadzono inwentaryzację reklam zainstalowanych na terenie miasta Borne 

Sulinowo pozwalającą na weryfikację ich zgodności z obowiązującymi przepisami 

prawa, m. in. „ustawą krajobrazową”. 

5) Zgłaszano awarie sieci energetycznych oraz monitorowano naprawę oświetlenia 

drogowego na terenie miasta i gminy. 

V. Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową: 

1) Trwają bieżące naprawy dróg gminnych bitumicznych polegające na uzupełnianiu 

ubytków masą asfaltową (workowaną) systematycznie w miarę występowania 

odpowiednich warunków pogodowych. 

2) Zakończono montaż ogrodzenia trybun na stadionie przy ul. Sportowej w Bornem 

Sulinowie. 

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

Polskiego. 


