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Sprawozdanie 

z działalności Burmistrza Bornego  Sulinowa 

w okresie międzysesyjnym 

 

Ostatnia sesja, na której przedstawiana była informacja z działalności 

Burmistrza Bornego  Sulinowa odbyła się w dniu  25 września 2014 r. 

 

SPOTKANIA 

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła                       

w następujących spotkaniach: 

 

 26 września 2014r.- spotkanie z Dyrektorami Szkół i trenerami klubu sportowego 

Pionier 95 – zachowanie bezpieczeństwa na stadionie podczas rozgrywek, 

 26 września 2014r. – udział w spotkaniu z mieszkańcami miejscowości Piława                   

w sprawach bieżących sołectwa, 

 26 września 2014r. –spotkanie z Dyrektorem ZOZ-u – sprawy bieżące, 

 09 października 2014r. – spotkanie z syndykiem firmy Accona, 

 14 października 2014r. – spotkanie z właścicielem firmy Ceramika Tubądzin, 

   16 października 2014r. – udział w debacie społecznej dotyczącej bezpieczeństwa            

na terenie gminy, 

 20 października 2014r. - podpisanie umowy na dofinansowanie zadania „Montaż 

oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych                 

na terenie Gminy” – WFOŚiGW Szczecin, 

 21 października 2014r. – prelekcja dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku,  

UROCZYSTOŚCI 

 26 września 2014r. – udział w V Wojewódzki Konkurs „Grzybobranie na wrzosowej 

polanie”,  

 27 września 2014r. – uroczyste otwarcie placu zabaw w Starowicach,  

 27 września 2014r. – otwarcie nowego odcinka drogi gminnej w miejscowości 

Śmiadowo Kolonia, 

 27 września 2014r. – zakończenie X Jubileuszowy Ogólnopolski Plener Artystyczny 

„Piękna Nasza Polska Cała, 

 01października 2014r. – inauguracja rozpoczęcia roku akademickiego Borneńskiego 

Uniwersytetu III wieku, 
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 10 października 2014r. – Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej, 

 22 października 2014r. – uroczyste obchody dnia mieszkańca DPS w Bornem 

Sulinowie, 

 23 października 2014r. – spotkanie seniorów i jubilatów – ZERiI Łubowo, 

 

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

Sulinowa oraz Zastępca Burmistrza  przyjmowali  35  interesantów. 
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REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI  

 

1. Sporządzono projekty 19 uchwał w sprawach dot. dzierżawy, sprzedaży 

nieruchomości będących własnością Gminy Borne Sulinowo. 

2. Sporządzono pisma o terminie kontroli i wysłano do wszystkich osób dzierżawiących 

ogródki warzywne w miejscowości Krągi. 

3. Sporządzono oraz wysłano do wszystkich dzierżawców ogródków warzywnych                 

w Krągach pisma pokontrolne 106 szt. 

4. Sporządzono protokoły wraz z dokumentacją fotograficzną i dołączono do teczek 

dzierżaw ogródków w Krągach. 

5. Sporządzono pisma o terminie kontroli i wysłano do wszystkich osób dzierżawiących 

ogródki warzywne w miejscowości Borne Sulinowo. 

6. Sporządzono protokoły wraz z dokumentacją fotograficzną i dołączono do teczek 

dzierżaw ogródków w Bornem Sulinowie. 

7. Sporządzono oraz wysłano do wszystkich dzierżawców ogródków warzywnych                

w Bornem Sulinowie pisma pokontrolne 14 szt. 

8. Sporządzono aktualizacje prognoz do nadawania numeracji porządkowej w celu 

zachowania odpowiedniej gospodarki przestrzennej miejscowości oraz zachowania 

odpowiedniej kolejności nadawania numeracji porządkowej w miejscowościach: 

Rakowo, Łubowo, Jeleń. 

9. Wykonano kontrolę cmentarzy w Kłominie, sporządzono pokontrolne protokoły. 

10. Przygotowano dokumentację do zawarcia kolejnej umowy na wykonanie ogrodzenia 

na cmentarzu wojennym Stalag 302 w Kłominie przez firmę Puls-Art. 

11. Opisano i przekazano do Referatu Finansów i Budżetu faktury dotyczące kosztów 

utrzymania cmentarzy komunalnych i wojennych. 

12. Sporządzono pełną dokumentację i rozpatrzono wnioski dot. dzierżaw, najmu, 

użyczenie w ilości 10 szt. 

13. Przeprowadzono wizje kontrolne w terenie m.in.: 

- 09.07.2014 cmentarz wojenny Stalag 302 Kłomino; 

- 29.07.2014r. kontrola w miejscowości Borne Sulinowo – ogródki warzywne. 

- 04.08.2014r. – 07.08.2014r. kontrola w miejscowości Krągi – ogródki warzywne. 

- 01.09.2014r. Krągi przejęcie i przekazanie nowym dzierżawcom ogródków nr 21                 

i 24; 

- 04.09.2014r. wizja Silnowo dotycząca możliwości budowy tarasu.  

- 22.09.2014r. wizja w lokalu w Silnowie dotycząca remontu łazienki; 

- 01.10.2014r. Krągi przejęcie i przekazanie nowym dzierżawcom ogródków                   

nr 96 105, 48, 82; 

- 09.10.2014 kontrola cmentarze wojenne; 

- 10.10.2014r. kontrola cmentarze komunalne; 

14. Sporządzono porozumienie z tyt. bezumownego korzystania z działki oznaczonej              

w ewidencji gruntów i budynków nr  66/6, położonej w miejscowości Borne 

Sulinowo, obręb Borne 06. 

15. Podjęto współpracę z firma ubezpieczeniową w sprawie zawarcia polisy dotyczącej 

ubezpieczenia osób odpracowujących zadłużenie/odszkodowanie na rzecz Gminy 

Borne Sulinowo. 

16. W związku ze zmianami ilości osób przebywających w budynku socjalnym 

sporządzono korekty do deklaracji śmieciowej w ilości 10 szt. 
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17. Przygotowano pełną dokumentację niezbędną do zawarcia porozumienia                      

na odpracowanie zadłużenia/odszkodowania na rzecz Gminy Borne Sulinowo w 

ilości 5 szt. 

18. Zweryfikowano i przygotowano teczki wnioskodawców na Komisję Mieszkaniową, 

która odbyła się w dniach 25.06.2014r. oraz 23.10.2014r. 

19. Zaktualizowano listy osób zainteresowanych przydziałem lokalu mieszkalnego                    

z zasobu mieszkaniowego Gminy Borne Sulinowo oraz przeprowadzono ich ponowną 

weryfikację na Komisji Mieszkaniowej. 

20. Przejęto od najemcy lokal mieszkalny/komunalny położony w miejscowości Krągi 

55/2 na czas trwania remontu oraz najemcy w zastępstwie został przekazany lokal 

mieszkalny położony w budynku socjalnym przy ul. J. Słowackiego 9B/17 w Bornem 

Sulinowie. 

21. Przejęto od najemcy lokal mieszkalny/socjalny położony w budynku socjalnym przy 

ul. J. Słowackiego 9A/6 w Bornem Sulinowie. 

22. Przejęto w dniu 11.07.2014r. część nieruchomości tj. 450m2 z działki oznaczonej  

w ewidencji gruntów i budynków nr 4/9, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, 

obręb Borne 05. 

23. Przejęto od najemcy lokal mieszkalny/socjalny położony w budynku socjalnym przy 

ul. J. Słowackiego 9A/16 w Bornem Sulinowie, który został w dniu 01.10.2014r. 

przekazany nowemu najemcy. 

24. Przekazano lokal mieszkalny/socjalny położony w budynku socjalnym przy                      

ul. J. Słowackiego 9A/6 w Bornem Sulinowie nowemu najemcy. 

25. Sporządzono zaświadczenia o ilości godzin odpracowanych z tytułu 

zaległości/odszkodowania na rzecz Gminy Borne Sulinowo dla osób 

odpracowujących celem przedstawienia ich w MGOPS w Bornem Sulinowie. 

26. Skompletowano dokumentację celem zawarcia przez Gminę Borne Sulinowo umowy 

na energię elektryczna do lokalu położonego przy ul. Słowackiego 9B/17. 

27. Przygotowano pełną dokumentację dot. zawieranie kolejnych umów dzierżaw, 

użyczeń, czasowego udostępnieni tj. wydruki z EGB, geo-mapy, sporządzanie 

wykazów, wysyłanie pismo o wykazach do osób wnioskujących i sołtysów danych 

wsi, sporządzanie kart sprawy z propozycja rozstrzygnięcia, sporządzanie umów, 

protokołów z przejęcia/przekazania nieruchomości. (łącznie 25 szt.). 

28. Nadano numeracje porządkowe na nieruchomości zgodnie z wnioskami w ilości 8szt. 

29. Sporządzono aneksy do umów najmu lokali socjalnych w ilości 4szt. + 4 nowe karty 

wymiaru opłat. 

30. Sporządzono i wysłano pisma o opróżnienie i opuszczenie lokali  do osób 

bezumownie zajmujących lokale socjalne w ilości 11 szt. 

31. Sporządzono i wysłano wezwania o zapłatę odszkodowania do osób bezumownie 

zajmujących lokale socjalne. 

32. Sporządzono pięć co miesięcznych deklaracji podatkowych. 

33. Sporządzono sprawozdanie – aktualizacji mienia gminy. 

34. Sporządzono zestawienie osób odpracowujących zaległości/odszkodowania na rzecz 

Gminy Borne Sulinowo. 

35. Sporządzono oraz wysłano do wszystkich osób zamieszkujących budynek socjalny 

pisma dot. aktualizacji osób zamieszkujących lokale. 

36. Sporządzono pełną dokumentację do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne  

z zasobu mieszkaniowego gminy. 

37. Sporządzono 3 zarządzenia dotyczących stawek czynszu za dzierżawę oraz 

gospodarki mieszkaniowej. 
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38. Udzielono pisemnej odpowiedzi Komitetowi Założycielskiemu Ogrodów 

Działkowych „RELAX” w Krągach w sprawie planowanego przeznaczenia 

ogródków warzywnych w kolejnych latach. 

39. Udzielono pisemnej odpowiedzi dla Sądu Rejonowego w Szczecinku w sprawie 

prawa własności działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków                  

nr 233/1, nr 233/2, nr 234 oraz nr 237/2, położonych w miejscowości Łubowo. 

40. Wysłano 4 zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu 

naliczenia opłat adiacenckich. 

41. Udzielono pisemnej odpowiedzi oraz przesłano do Starostwa Powiatowego                  

w Szczecinku wniosek złożony przez Izbę Celna w Katowicach. 

42. Wystąpiono do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o komunalizację na 

rzecz Gminy Borne Sulinowo nieruchomości, położonej w miejscowości Łubowo, 

obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo, oznaczonej w ewidencji  i budynków działką 

Nr 381/8 o pow. 0,1253 ha. 

43. Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Szczecinku z wnioskiem o ujawnienie prawa 

własności nabytej przez Gminę Borne Sulinowo nieruchomości. 

44. Udzielono pisemnej odpowiedzi w sprawie służebności przejazdu do działki, 

położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07, oznaczonej                   

w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 1/157 o pow. 0,3469 ha.  

45. Udzielono pisemnej odpowiedzi w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności 

przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo, 

położonych w miejscowości Kłomino, oznaczonych w ewidencji gruntów                          

i budynków działkami nr 50 i nr 52/1 na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. 

46. Przeprowadzono 24 przetargi, z których 4 zakończyły się wynikiem pozytywnym.  

47. Rozliczono za miesiące czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień oraz październik 2014r. 

fundusze remontowe za lokale komunalne, wchodzące w skład Wspólnot 

Mieszkaniowych. 

48. Sporządzono pełną dokumentację do sprzedaży oraz podano do publicznej 

wiadomości wykazy 14-tu nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne 

Sulinowo, z przeznaczeniem do sprzedaży.  

49. Przesłano do sołtysów sołectw ogłoszenia o przetargach oraz wykazy nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży, w celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń w danych 

miejscowościach.  

50. Udzielono pisemnych odpowiedzi dla osób zainteresowanych nabyciem 

nieruchomości gminnych – 26 pism. 

51. Poinformowano pisemnie osoby wyrażające zainteresowanie nabyciem 

nieruchomości gminnych o terminach przetargów – 9 pisma.  

52. Rozliczono dostawę mediów do nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy 

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

Silnowo. 

53. Sporządzono 4 protokoły uzgodnień z przeprowadzonych przetargów, 

skompletowano pełną dokumentację do zawarcia aktu notarialnego.  

54. Zawarto akt notarialny sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej                               

w miejscowości Starowice, obręb Starowice, oznaczonej w ewidencji gruntów                     

i budynków działka nr 154/6. 

55. Zawarto akt notarialny sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej                           

w miejscowości Juchowo, obręb Juchowo, oznaczonej w ewidencji gruntów                          

i budynków działką nr 142/3. 
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56.  Zawarto akt notarialny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej                       

w miejscowości Ciemino, obręb Ciemino, oznaczonej w ewidencji gruntów                        

i budynków działką nr 63/1. 

57. Rozliczono poszczególnych użytkowników tj. Przedszkole oraz Miejską Biblioteka 

Publiczną z dostawy mediów tj. wody oraz ciepła do nieruchomości zabudowanej, 

położonej przy ul. Szpitalnej 1 w miejscowości Borne Sulinowo za poszczególne 

miesiące począwszy od miesiąca czerwca do miesiąca października.  

58. Opublikowano na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej 

wykazy i ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości gminnych. 

59. Zlecono zamówienia m.in. na: 

 ogłoszenia w prasie – ilość 4 zlec. 

 wycenę nieruchomości – ilość 7 nieruchomości. 

 wykonanie wypisów i wyrysów – ilość 6 nieruchomości. 

 podział nieruchomości – ilość 3 zlec. 

 wskazanie granic nieruchomości – ilość 1 zlec. 

 łączenie działek – ilość 1 zlec. 

60. Zrezygnowano z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości 

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

61. Zrezygnowano z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Borne 

Sulinowo, obręb Borne 04, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką               

nr 8/13.  

62. W związku z otrzymanym pismem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 

Infrastruktury i Rozwoju oraz pismem Wojewody Zachodniopomorskiego udzielono 

pisemnej odpowiedzi w sprawie nieruchomości Gminy Borne Sulinowo będących               

w latach 2011- 2014 przedmiotem zbycia bądź przekształcenia na rzecz 

użytkowników wieczystych. 

63. Udzielono informacji o  podatku VAT z tyt. zbycia/ nabycia mienia licząc                       

od miesiąca czerwca do miesiąca października. 

 

REFERAT  PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 

1. W miesiącu październiku 2014 r. przesłano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie w danym 

okresie sprawozdawczym tj.  za wrzesień 2014 r.  

2. W miesiącu październiku 2014 r. trwały prace na projektem budżetu i projektem uchwał 

dotyczących podatków na 2015 r. 

3. W miesiącu październiku 2014 r. przesłano do regionalnej Izby Obrachunkowej                    

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

kwartał 2014 r. 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH 

1. Działalność  Komisji ds. PRPA. 

W okresie międzysesyjnym wszczęto 1 postępowanie  o  zobowiązanie do leczenia 

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

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

pisma do Komisariatu Policji oraz sporządzono umowy na przeprowadzenie wywiadów 

środowiskowych. Ponadto skierowano do biegłych – psychologa i psychiatry 1 teczkę akt 

spraw w celu przebadania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia osób od alkoholu, 

ustalono  przyjęcia na oddział detoksykacyjny dla 1 osoby, terapię odwykową w systemie 
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stacjonarnym ukończyły 3 osoby, ustalono i dofinansowano badania okresowe oraz terapię 

podtrzymującą po odbytej terapii podstawowej dla 12 osób.  

Podpisano 5 umów zleceń, w tym: 

 na prowadzenie szkolenia  z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla pedagogów, 

nauczycieli i innych przedstawicieli społeczności lokalnej Bornego Sulinowa, 

  na realizację programu profilaktyki selektywnej pn: „ Unplugged” w Zespole Szkół  

w Bornem Sulinowie, 

 na realizację programu profilaktyki selektywnej pn: „ Unplugged” w Szkole 

Podstawowej  

w Bornem Sulinowie.  

W dniu 9 października br. odbyło się spotkanie gmin zaangażowanych w realizację projektu 

wdrażanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pn: „ Model monitorowania problemu 

narkotyków i narkomanii w województwie zachodniopomorskim”.  Celem przedmiotowego 

szkolenia jest  opracowanie i wdrażanie metodologii niezbędnej do przeprowadzenia 

regionalnego monitoringu w woj. zachodniopomorskim.  

W związku z realizacją Ogólnopolskiej Kampanii „ Postaw na rodzinę” Gmina Borne 

Sulinowo otrzymała Certyfikat Samorządu Przyjaznego Rodzinie.  

2 . Zatrudnienie skazanych. 

Gmina Borne Sulinowo na podstawie porozumienia z Sądem Rejonowym w Szczecinku  

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

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

społeczne. Tą formą resocjalizacji objęto w  42 zgłoszonych.  Osoby te kierowane są głównie 

do prac porządkowych w miejscu ich zamieszkania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Sprawiedliwości w sprawie podmiotów, w których jest odbywana kara ograniczenia wolności 

oraz praca społecznie użyteczna wyznaczono następujące jednostki:  

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie, ul. Kruczkowskiego 5, 

2. Szkoła Podstawowa im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie,                        

ul. Bolesława Chrobrego 25, 

3. Szkoła Podstawowa w Jeleniu, 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Juchowie, 

5. Publiczne Gimnazjum w Silnowie, 

6. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 24, 

7. Zespół Szkół w Łubowie, ul. Zakątna 10, 

8. Sołectwo Silnowo, 

9. Sołectwo Jeleń, 

10. Sołectwo Ciemino, 

11. Sołectwo Dąbie, 

12. Sołectwo Juchowo, 

13. Sołectwo Kiełpino, 

14. Sołectwo Komorze, 

15. Sołectwo Krągi, 

16. Sołectwo Kucharowo, 

17. Sołectwo Liszkowo, 

18. Sołectwo Łączno, 

19. Sołectwo Łubowo, 

20. Sołectwo Nobliny, 
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21. Sołectwo Piława, 

22. Sołectwo Radacz, 

23. Sołectwo Rakowo, 

24. Sołectwo Silnowo, 

25. Sołectwo Starowice, 

26. Sołectwo Śmiadowo, 

27. Sołectwo Uniemino, 

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

29. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie,                            

ul. Orła Białego 5, 

30. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5, 

31. Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Kruczkowskiego 

5,  

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

33. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Bornem Sulinowie,                   

ul. Kolejowa 16, 

34. Nadleśnictwo w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 32, 

35. Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6.  

3. USC 

Lp. Dane statystyczne o liczbie zadań zrealizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego  

1. Liczba sporządzonych aktów urodzeń: 

 

a)  ogółem  5 

 b) w tryb. art. 35  - 

 c) w tryb. art. 70  - 

 d) w tryb. art. 73  5 

2. Liczba sporządzonych aktów małżeństw  

 a) ogółem 14 

 b) w tryb. art. 35  - 

 c) w tryb. art. 70  - 

 d) w tryb. art. 73  - 

3. Liczba sporządzonych aktów zgonu 

 a) ogółem 3 

 b) w tryb. art. 35  - 

 c) w tryb. art. 70  - 

 d) w tryb. art. 73  - 

4. Liczba wydanych decyzji administracyjnych   

 na podstawie art. 28 7 

 na podstawie art. 34 - 

 na podstawie art. 35 - 

 na podstawie art. 36 6 

 na podstawie art. 70 - 

 na podstawie art. 73 5 

 o zmianie imienia i nazwiska 2 

 innych ( ze wskazaniem przedmiotu sprawy )  - 

5. Liczba wydanych odpisów i zaświadczeń   

 Liczba odpisów skróconych ( z wyłączeniem odpisów 

wydanych na drukach wielojęzycznych)  
54 
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 Liczba odpisów zupełnych  8 

6. Liczba wydanych odpisów skróconych na drukach 

wielojęzycznych  

 

 

15 

7. Liczba przyjętych oświadczeń o wstąpieniu  

w związek małżeński 

 

 w lokalu usc 8 

 poza lokalem usc - 

8. Liczba innych czynności kierownika usc  

 - liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających brak 

okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa                   

( art. 4 kro )  

3 

 - liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających, że 

obywatel polski lub zamieszkały na terytorium RP 

cudzoziemiec mniemający obywatelstwa żadnego 

państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć 

małżeństwo za granicą ( art. 71 )  

- 

 - liczba wydanych zezwoleń na zawarcie małżeństwa 

przed upływem określonego w art. 4 kro 
2 

9. Liczba wyroków rozwodowych przesłanych przez 

Sądy Okręgowe  
4 

10.  Liczba sporządzonych przypisków do aktów stanu 

cywilnego  
24 

11. Liczba przypisków przesłanych z innych USC 28 

4.  Dowody osobiste: 

- złożono 84 wnioski o wydanie dowodów osobistych, 

- wydano 102 dowody osobisty.  

 5. Działalność gospodarcza. 

W CEIDG dokonano następujące zmiany: 

- zarejestrowano 6 nowych działalności gospodarczych, 

- wprowadzono 7 zmian, 

- zawieszono 4 wpisów, 

- wykreślono  2 wpisy. 

6. Ewidencja ludności: 

Liczba Ludności  wg stanu na dzień  16.10.2014  

MIASTO  BORNE SULINOWO: 

pobyt stały           - 4.513     pobyt czasowy - 288 

GMINA  BORNE SULINOWO: 

pobyt stały           - 4.914     pobyt czasowy - 146 

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

razem                   - 9.427                               - 434     

  ogółem  ludność   9.861 

===================            

W okresie od 16.09.2014  do  16.10.2014 r.  zarejestrowano: 

- urodzenia     6 

- zgony     5 

- małżeństwa     12       

- zameldowanie na pobyt stały  18 
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- zameldowanie na pobyt czasowy  22 

- przemeldowanie    5 

- zameldowanie cudzoziemców  5 

- wymeldowanie z pobytu stałego  8 

- wymeldowanie z pobytu czasowego 6 

- wymeldowanie administracyjne  - 

- postępowania administracyjne 

   o wymeldowanie    2 

Udzielono odpowiedzi  na  18  wniosków o udostępnienie danych osobowych 

Wygaszono 3 zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych ( 1 rezygnacja), 

(2 brak opłaty III raty) 

REFERAT INWESTYCYJNY 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA 

I. Przygotowano i wydano: 

1. Trzynaście zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

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

3. Pięć decyzji w sprawie podziałów nieruchomości. 

4. Dwie decyzje rozgraniczeniowe. 

5. Wszczęto dwa postępowania rozgraniczeniowe. 

6. Wystąpiono do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o zawieszenie 

postepowania w sprawie wyrażenia zgodny na zmianę gruntów leśnych na cele nieleśne               

w obrębie Grabno. 

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

nieleśne w obrębie Jelonek. 

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 ekofizjografi i prognozą oddziaływania na środowisko. Dokument  

ekofizjografi 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 24 września b.r. wystąpiono do Marszałka Województwa o zawieszenie 

postepowania w sprawie wyrażenia opinii na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych           

na cele nieleśne.  

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. 
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Projekt planu dla obrębu Silnowo został uzgodniony. Uzyskano zgodny Ministra rolnictwa         

na wyłączenie z produkcji rolnej. 

Projekt planu dla obrębu Piława został w dniu  10 października b.r. wysłany 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.  

5. 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. 

6. 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. Zwrócono się do Klasztoru Sióstr 

Karmelitanek Bosych o uzupełnienie wniosku o nowe opracowanie geologiczne 

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.  

INWESTYCJE 

III. W ramach zarządzania drogami gminnymi: 

1. Wydano 9 decyzji i 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 2 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, 

3. 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, 

4. 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, 

 

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

systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły podstawowej                

w m. Juchowo.  

2. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania pn.: 

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

Borne 06 w Bornem Sulinowie „ 

3. Przebudowa istniejącej zatoki autobusowej w centrum m. Piława. 

4. Wyłoniono Wykonawcę i zrealizowano zadanie pn.: „Remont kotłowni i modernizacja 

instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Łubowo” 

5. Wyłoniono Wykonawcę i zrealizowano remont chodnika przy ul. B. Chrobrego 17           

i Al. Niepodległości 18 w Bornem Sulinowie. 

I. Ogłoszono przetarg na 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”,  udzielono pierwszych wyjaśnień do SIWZ, 

II. Wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i przekazano plac budowy w ramach 

zadania pn.: „Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł 

odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo”: 

III. W ramach nadzoru nad realizacją zadań własnych Gminy wynikających z ustawy 

Prawo energetyczne zawnioskowano o zmniejszenie mocy umownej dla punktu 

poboru energii elektrycznej w hydroforni m. Kłomino. 

IV. Opracowano dokumentację i złożono wniosek w celu uzyskania dofinansowania             

dla zadania pn.: „Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją 
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budynku szkoły w m. Juchowo” w ramach z projektu prowadzonego przez Związek 

Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pt.: „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy 

stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty. 

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. Podpisano Umowę-Porozumienie z Wykonawcą w sprawie rozbiórki budynku 

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

W ramach umowy Wykonawca nieodpłatnie rozebrał plac z kostki granitowej 

zlokalizowany przy ul Wojska Polskiego, a pozyskany materiał przetransportował na 

magazyn gminny przy ul Orła Białego oraz wykonał inne prace porządkowe na terenie 

miasta. 

VII. Zakończono 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. Wykonano remont wejścia – części klatki schodowej w budynku ZOZ                  

w Łubowie. 

3. Wykonano wymianę pompy ciepła w budynku Publicznego Gimnazjum                

w Silnowie. 

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

Komorze oraz Kolanowo.  

5. Wykonano ciecia zakrzaczeń w pasach drogowych dróg w miejscowościach 

Uniemino,  Rakowo, Łubowo, Piława. 

6. Wykonano przebudowę lokalu socjalnego w budynku przy ul. Słowackiego 9. 

7. Wykonano remont komina w budynku szkoły w Jeleniu. 

8. Wykonano remont pokrycia dachu na budynku szkoły w Jeleniu polegający          

na wykonaniu nowego pokrycia papą termozgrzewalną w ilości około 200m
2
.  

9. Trwa remont komina w budynku szkoły w Silnowie. 

10. Trwa remont pieca w budynku ZOZ Silnowo 

11. Wykonano remont parkingu przy budynku ZOZ w Bornem Sulinowie. 

12. Wykonano remont wiat przystankowych w Piławie, Dąbiu, Przyjezierzu, 

Jeleniu, Krągach i Kiełpinie. 

 

ZARZĄDZANIE  KRYZYSOWE 

a) W zakresie spraw obronnych: 

- postępowanie wyjaśniające ws nie odbierania wezwań z WKU – jedna osoba; 

- nadawanie świadczeń osobistych – jedna osoba; 

b) W zakresie obrony cywilnej: 

- przygotowanie procedur nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych dla 
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żołnierzy rezerwy  do służby w formacjach obrony cywilnej na terenie gminy; 

W zakresie zarządzania kryzysowego: 

- opracowanie i uzgodnienie procedury postępowania na wypadek afrykańskiego 

pomoru świń (ASF) na terenie gminy; 

- kontynuowanie opracowywania Planu Zarządzania Kryzysowego; 

c) W zakresie zabezpieczenia ppoż. 

Warunki pogodowe zmniejszyły stan zagrożenia pożarowego na terenie gminy. 

W związku z rozpoczynającym się okresem grzewczym wzrosło zagrożenie 

zaczadzeniami tlenkiem węgla (na stronie internetowej zamieszczono informację, 

wysłano info do OSP, aby włączyły się do akcji Nie dla Czadu). 

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

- OSP Borne Sulinowo nie uczestniczy w działaniach ratowniczych; 

- OSP Miasta Bornego Sulinowa utrzymuje gotowość do działania; 

- OSP Juchowo utrzymuje gotowość do działania. 

 

REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY 

 

1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów  

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” 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania. 

Termin zakończenia realizacji inwestycji przewidziany jest na 29 października br.  

Dn. 01.10.2014r. przesłano do UM WZP dokumentację z przeprowadzonego postępowania 

przetargowego. Trwa ocena postępowania. 

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

kulturowego i historycznego Bornego Sulinowa poprzez wykonanie ścieżki spacerowej 

Historia w graffiti” 

Dn. 24.10.2014r. złożono w UM WZP wniosek o płatność na kwotę 45.019,39 zł. 

Projekt partnerski Grundtviga „Creating a Fundament for Teaching the History                  

of Cold War” 

Na wniosek FRSE w Warszawie, dn. 16.10.2014r. przesłano uzupełnienia do raportu 

końcowego. 

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

przyrodniczego i kulturowego poprzez wykonanie filmu promocyjnego miasta i gminy 

Borne Sulinowo” 

Dn. 24.10.2014r. złożono w UM WZP wniosek o płatność na kwotę 9.520,00 zł. 

Youngster Plus 

Dn. 29 września 2014r. podpisano z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej Aneks    

nr 2 do Umowy o współpracę w ramach programu YOUNGSTER PLUS na rok 2014/2015. 

Zebrano od szkół załącznik nr 5 do ww. umowy - Oświadczenia. 

Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją 

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

Bornego Sulinowa 

Dn. 10.10.2014r. przesłano do WFOŚiGW w Szczecinie, Biura Koszalin, rozliczenie kosztu 

całkowitego 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. 09.10.2014r. przesłano do WFOŚiGW w Szczecinie, Biura Koszalin, rozliczenie kosztu 

całkowitego 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” 

UM WZP pozytywnie ocenił dokumentację z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojazdu.  

Dn. 30.09.2014r., w imieniu OSP Miasta Bornego Sulinowa, złożono w Wydziale Rolnictwa    

i Rybactwa UM WZP wniosek o płatność na kwotę 300.000,00 zł. 

Dn. 06.10.2014r. OSP Miasta Bornego Sulinowa podpisała w UM WZP Aneks nr 2                       

do umowy zmieniający zakres rzeczowy projektu. 

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

przy CKiR w Bornem Sulinowie" 

Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego. Podpisano umowę z wykonawcą. Termin 

realizacji zadania przewidziany jest na 30 listopada 2014r.  

Na wniosek UM WZP, dn. 01.10.2014r. przesłano II 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" 

W wyniku przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę zadania. 

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

Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie" 

Dn. 26 września 2014r. podpisano umowę na realizację zadania z wyłonionym w procedurze 

zapytania ofertowego wykonawcą. W dn. 17-18 października 2014r. wykonawca dokonał 

montażu urządzeń zabawowych przy Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie.  

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

i wyposażenie placu zbaw w miejscowości Przyjezierze” 

Wykonano i w miejscu realizacji inwestycji umieszczono tablicę informacyjno-promocyjną            

z logo donatora i programu. Dn. 24 października 2014r. w UM WZP złożono wniosek                      

o płatność na kwotę 12.648,00 zł.  

2. Promocja 

a) współpraca z mediami 

Przygotowano i autoryzowano informacje do październikowego i listopadowego „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 i druk mapy Granice aglomeracji Borne Sulinowo, 

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

Odpadów Komunalnych, 

 wykonanie projektu tablicy promocyjnej o wym. 90 cm x 60 cm na plac zabaw w 

Przyjezierzu, 

http://www.bornesulinowo.pl/
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 opracowanie graficzne i druk plakatu informującego o debacie publicznej                         

nt. bezpieczeństwa w gminie, 

 w związku z Dniem Edukacji Narodowej, opracowanie i druk: 

a. zaproszeń, 

b. gratulacji dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, 

c. dyplomów – nagrody Burmistrza Bornego Sulinowa, 

 opracowanie i druk podziękowań dla Etienne Jacheet – Sekretarza Generalnego 

Stowarzyszenia Przyjaciół Rodzin Jeńców Wojennych we Francji, 

 opracowanie projektów graficznych tablic i naklejek PROW 2007-2013                          

oraz WFOŚiGW w Szczecinie do oznakowania projektu budowy lamp hybrydowych, 

 wykonanie projektu graweru dla radnych kończących kadencję. 

3. Zagospodarowanie terenu gminy 

Zebrano oferty na wykonanie napisów na płycie pamiątkowej przeznaczonej do ustawienia            

w lapidarium na terenie cmentarza komunalnego w Bornem Sulinowie. Teren pod lapidarium 

został wstępnie przygotowany przez PUK Borne Sulinowo.  

Dn. 7 października 2014r. złożono zamówienie na dowóz i montaż urządzenia zabawowego 

(tzw. Mysiego Domku) na placu zabaw przy Zatoce Cichej w Bornem Sulinowie.                       

Dn. 18 października br. urządzenie zostało zamontowane. 

4. Współpraca z zagranicą 

Na wniosek Centrum Usługowo–Doradczego Euroregionu Pomerania w Karlinie 

przygotowano pisemną informację o Gminie Borne Sulinowo w j. niemieckim.                     

Dn. 14 października 2014r. pracownik referatu i dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej               

w Bornem Sulinowie wzięli udział w międzynarodowych warsztatach turystyki historyczno–

kulturowej w Neustrelitz w Niemczech. W trakcie wizyty odbyło się spotkanie                         

z przedstawicielami niemieckiej gminy Knorrendorf, której przedstawiciele wyrazili chęć 

nawiązania współpracy z Gminą Borne Sulinowo. 

Na wniosek przedstawicieli Stowarzyszenia Lotniczego w Bornem Sulinowie, nawiązano 

kontakt z burmistrzem gminy Mellenthin na wyspie Uznam w Niemczech. Po przesłaniu 

pisemnych informacji o Gminie Borne Sulinowo, burmistrz gminy Mellenthin przedstawi 

propozycję nawiązania współpracy partnerskiej z Gminą Borne Sulinowo na najbliższym 

posiedzeniu rady gminy.  

Powyższe działania mają na celu znalezienie nowego partnera w Euroregionie Pomerania,            

co daje możliwości składania wspólnych wniosków o dofinansowanie współpracy 

międzynarodowej pomiędzy gminami. Obecnie priorytetem jest współpraca partnerska                 

w zakresie wymiany młodzieży, klubów sportowych i organizacji pozarządowych.  

5. Organizacje pozarządowe 

Do organizacji z terenu Gminy Borne Sulinowo wystosowano pisma z informacją                          

o możliwości ubiegania się o dotację na realizację zadań publicznych w 2015r.  

Do 3 października  br. organizacje pozarządowe składały  wnioski  o zabezpieczenie                     

w budżecie gminy środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2015r.  

Na podstawie złożonych przez organizacje kosztorysów zadań publicznych, sporządzono 

projekt budżetu dla klubów sportowych i stowarzyszeń na 2015r. 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sporządzono  projekt 

Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi na 2015r.  

Sporządzono i podpisano umowę z ULKS „Taekwondo” realizującym zadanie w formie 

małego grantu pn. „Organizacja obchodów XX-lecia działalności ULKST Borne Sulinowo            

8 listopada 2014”. 

Rozliczono sprawozdanie z zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie                 

dla dzieci i młodzieży ze środowisk lokalnych „Pomost”. 
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6. Imprezy  

Dzień Edukacji Narodowej 

Dn. 10 października br. wykonano dokumentację fotograficzną z gminnych obchodów Dnia 

Edukacji Narodowej i zamieszczono fotorelację z imprezy na stronie www.bornesulinowo.pl. 

7. Oświata 

Wyprawka szkolna  

Na podstawie danych otrzymanych od dyrektorów szkół z terenu gminy Borne Sulinowo, 

sporządzono i przekazano do referatu finansów zestawienia dot. dofinansowania w ramach 

programu. 

Stypendia szkolne 

Przeliczono dochód przypadający na 1 członka rodziny 147 uczniów ubiegających                      

się o przyznanie stypendium szkolnego.  

Sporządzono listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do otrzymania 

stypendiów szkolnych. Do osób, które złożyły niekompletną dokumentację, wystosowano 

wezwania do uzupełnienia dokumentów.   

W związku z opóźnieniem wypłaty dotacji celowej Wojewody Zachodniopomorskiego 

przeznaczonej na wypłatę stypendiów, do 83 wnioskodawców wysłano zawiadomienia                  

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.   

   

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 

W zakresie Ochrony Środowiska 

1. Wydano decyzję odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację 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”, ze względu                  

na  niezgodność z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Borne Sulinowo.  

2. Wszczęto 6 postępowań administracyjnych z urzędu nakazujące wykonanie przyłączenia 

do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Juchowo. 

3. Dnia 13 października 2014r. Burmistrz Bornego Sulinowa wydał obwieszczenie                       

o konieczności przeprowadzenia deratyzacji (odszczurzania) na terenie Miasta Borne 

Sulinowo w dniach 22 października – 5 listopada 2014r. 

4. Wyłoniono firmę, która wykonuje zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Borne Sulinowo – etap III” 

5. Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

na budowę drogi leśnej nr 128 w leśnictwach Rakowo – Polne - Kiełpino. 

6. Wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                             

na „Modernizację systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły w m. 

Juchowo” 

7. Wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę 

ziemnego stawu retencyjnego. 

8. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 

wypełnioną ankietę na potrzeby uaktualnienia IV AKPOŚK. 

9.  W miesiącu wrzesień przekazano do Schroniska dla zwierząt w Szczecinku jednego psa 

oraz jednego kota z terenu Gminy Borne Sulinowo. 

10. We miesiącu wrzesień wysterylizowano jedną kotkę.  

11. Zakupiono sadzonki: 550 szt. mahonia, 15 szt. cyprys oraz 60 szt. bukszpan 
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12. Za pośrednictwem jednostek pomocniczych gminy Borne Sulinowo zwrócono                         

się do mieszkańców z prośbą o wypełnienie zgłoszeń do ewidencji zbiorników 

bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, celem uaktualnienia 

prowadzonych w/w ewidencji. 

W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa 

13. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku 10 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. 

14. Wydano dla rolników zaświadczenia o wielkości posiadanego lub nieposiadania 

gospodarstwa rolnego oraz użytków rolnych w ilości – 15 szt. 

15. Poświadczono oświadczenie w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym 3-szt. 

16. Wysłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku 11 szt. wniosków o wydanie 

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

17. Podpisano umowę sprzedaży/przekazania drewna 12 szt. 

18. Przeprowadzono lustracje w terenie odnośnie wycinki drzew/krzewów w wyniku której 

19.  Sporządzono protokoły niezbędne do wydania decyzji oraz sporządzenia wniosków               

do Starostwa Powiatowego w Szczecinku o usunięcie drzew z terenów należących                

do gminy Borne Sulinowo- 36 szt.. 

20. Wysłano o Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Złocieńcu 2 projekty decyzji            

na usunięcie drzew rosnących w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych 

21. Wydano 29 decyzji w sprawie usunięcia drzew. 

22. Wezwano 9 osób do uzupełnienia braków formalnych występujących we wnioskach   

23.       o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

24. Przyjęto do rozpatrzenia 26 wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. 

25. Uprawomocniono 76 decyzji przyznających producentom rolnym zwrot podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej. 

26. Wysłano do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wniosek o przekazanie dotacji celowej 

na realizację dopłat do paliwa rolniczego. 

27. Podjęto mediację w sprawie odszkodowania za poniesione szkody wyrządzone przez 

zwierzynę leśną w uprawach rolnych. 

28. Wystosowano do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie pismo z prośbą                  

o uruchomienie Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych 

spowodowanych tegorocznymi anomaliami pogodowymi.  

29. Udzielono odpowiedzi i przekazano akta sprawy dotyczące usunięcie drzew z obrębu 

Radacz do Sądu rejonowego w Szczecinku. 

W zakresie zamówień publicznych 

30. Przygotowano dokumentację o udzielnie zamówienia publicznego na realizację zadania 

Urządzenie placu zabaw przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. 

31. Przygotowano dokumentację o udzielnie zamówienia publicznego na realizację zadania 

Budowa boiska treningowego do tenisa ziemnego. 

32. Przygotowano dokumentację przetargową na realizacje zadania 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. 
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33. Dokonano uzupełnienie wniosku o wyznaczenie aglomeracji Borne Sulinowo i uchylenie 

Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 57/2006 z dnia 15 marca 2006r. 

(Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 4 kwietnia 2006r. Nr 45, poz. 796) w sprawie wyznaczenia 

aglomeracji Borne Sulinowo zmienionego Rozporządzeniem Wojewody 

Zachodniopomorskiego Nr 3/2007 z dnia 10 stycznia 2007r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 

31 stycznia 2007r. Nr 5, poz. 88) zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia 

aglomeracji Borne Sulinowo. 

W zakresie gospodarki odpadami. 

34. 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). 

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

odpadami komunalnymi. 

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

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

odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Borne Sulinowo – 70szt. 

38. 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 – 200szt. 

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

o przyjęciu zmiany deklaracji do właścicieli nieruchomości . 

40. Sporządzono informację o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej            

za m-c wrzesień 2014 r. i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego 

41. Przygotowano i przesłano do Urzędu Statystycznego w Lublinie informacje                             

o jednostkach, które w 2014 r. faktycznie zajmują się wywozem stałych odpadów 

komunalnych z gospodarstw domowych oraz usług handlowych, małego biznesu, biur         

i instytucji. 

42. Przygotowano i przesłano Ankietę dla Ministerstwa Środowiska dot. modelu                             

i orientacyjnej wydajności systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz składników 

kosztów działania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

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

za gospodarowanie odpadami komunalnymi . 

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

za gospodarowanie odpadami komunalnymi . 

45. Wszczęto postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

46. Wydano decyzje umarzające postępowania w sprawie określenia opłaty                                    

za gospodarowanie odpadami komunalnymi m.in. w związku ze złożeniem deklaracji. 

47. Wydano decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

48. Przygotowano postępowanie p.n „Wykonanie oraz dostawa i montaż – małej tablicy 

informacyjnej dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Orła 

Białego 4 w Bornem Sulinowie”. 
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49. Działania mające na celu powiadomienie mieszkańców o zorganizowanej zbiórce 

odpadów wielkogabarytowych (sporządzenie plakatów, rozesłanie informacji                          

do Wspólnot Mieszkaniowych itp.) 

 

REFERAT  ORGANIZACYJNY  

1. Sporządzono i przesłano elektronicznie do GUS sprawozdanie  Z-03 o zatrudnieniu                  

i   wynagrodzeniu pracowników za okres od początku roku do końca 3 kwartału 2014 r. 

 oraz sprawozdanie Z-05 – badanie popytu na pracę w III kwartale 2014 roku. 

2. W dniu 25 .09.2014 r. Komisja Rekrutacyjne  powołana Zarządzeniem Nr 85/2014  

Burmistrza Bornego Sulinowa  z dnia 22 września 2014 r. przeprowadziła nabór                   

na stanowisko referenta ds. infrastruktury komunalnej w Urzędzie Miejskim w Bornem  

Sulinowie. W wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze do zatrudnienia na to stanowisko wybrany został Pan Szymon Kruk. 

3. Przygotowano weryfikację  środków Funduszu Pracy przekazanych na wyodrębniony 

rachunek bankowy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych  

pracowników za rok 2014 roku. 

4. Wydano  4 decyzje o przyznaniu środków finansowych na dofinansowanie kosztów  

kształcenia przez pracodawców młodocianych pracowników. Przyznana kwota  

dofinansowania  w październiku wyniosła 25 543,92 złotych. 

5. W miesiącu wrześniu i październiku br. podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy  

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

25 osób. W miesiącu wrześniu i październiku br. Powiatowy Urząd Pracy skierował  

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. 

6. W dniu 17 i 25 września br. po rozpatrzeniu wniosków Starosty Szczecineckiego wydano 

pozytywne opinie w sprawie wyrażenia zgody na wydanie nowego zezwolenia  

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

powiatu na trasach Szczecinek – Ostropole – Barwice, Szczecinek – Barwice – Krosino, .  

Szczecinek –Barwice – Ostrowąsy – Sulikowo – Barwice, Szczecinek – Nowy Chwalim – 

Barwice oraz Barwice – Ostropole – Knyki – Stary Chwalim - Barwice. 

7. 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 8 października br. podpisano zarządzenie Nr 93/2014 w sprawie wyznaczenia 

obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego oraz w dniu  

16 października br. wydano i rozplakatowano obwieszczenie o numerach i granicach 

obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, 

lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców 

niepełnosprawnych. Każdego dnia udzielana jest pomoc i wydawane są druki związane  

ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych i burmistrzów, czy członków komisji 

wyborczych. 

8. Podpisano umowę na obsługę systemu Lex samorząd Terytorialny. 

9. Aneksowano umowę na system do obsługi aktów normatywnych "Legislator". 

10. Przyjęto opłatę skarbową na kwotę około 751,00 zł. 

11. Zarejestrowano 1817 pism wpływających do Urzędu. 
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12. Wysłano 2348 przesyłek poleconych, 582 listy zwykłe oraz około 150 sztuk plakatów. 

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

wywieszono 35 obwieszczeń oraz plakaty okolicznościowe. 

 

REFERAT  FINANSÓW I BUDŻETU 

 

1. W dniu 26 września 2014 roku przesłano do Dyrektorów placówek oświatowych, 

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, 

Dyrektorów instytucji kultury, Kierowników Referatów tutejszego Urzędu                                      

i samodzielnych stanowisk pracy Zarządzenie Nr 84/2014 Burmistrza Bornego Sulinowa        

z dnia 24 września 2014 roku w sprawie ustalenia wytycznych do projektu budżetu 

Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok.  

2.  W dniu 30 września 2014 roku na podstawie Zarządzenia Nr 89/2014 Burmistrza 

Bornego Sulinowa dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 

16.000,00 zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego                   

w Szczecinie Nr FB-1.3111.24.10.2014.PW z dnia 29 września 2014 r. w sprawie 

zmniejszenia Gminie dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań związanych             

z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych. Ponadto dokonano przeniesienia 

wydatków inwestycyjnych (+, -) między zadaniami na łączną kwotę 25.000,00 zł, w tym 

w dziale 600 – Transport i  łączność 19.000,00 zł i w dziale 630 – Turystyka 6.000,00 zł. 

Dokonano także przeniesienia wydatków bieżących (+, -) na łączną kwotę 105.977,48 zł, 

w tym: 

- 17.781,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 3010/17/14 z dnia 

18 września 2014 roku,  

- 28.363,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 

3014-03/2014 z dnia 20 września 2014 roku, 

- 2.000,00 zł na podstawie pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/18/2014  

dnia 26 września 2014 roku, 

- 266,00 zł na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-6/2014              

z dnia 29 września 2014 roku,  

- 11.377,46 zł na podstawie pism Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                   

w Bornem Sulinowie Nr GK.3011.7/2014.DN z dnia 19 września 2014 roku, 

GK.3011.8/2014.DN z dnia 30 września 2014 roku i Nr GK-3011.3/2014/IW/POKL               

z dnia 19 września 2014 roku.  

3. W dniu 13 października 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 III kwartału roku 2014. 

4. W dniu 14 października 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 III kwartał 2014 roku.  

5. W dniu 14 października 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 III kwartał 2014 roku.  

6. W dniu 22 października 2014 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie 
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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 3 kwartału 2014 roku.  

7.  W dniu 22 października 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.  

  

8. W dniu 24 października 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 3 kwartału roku 2014.  

9. W dniu 26 września 2014 roku przesłano do Dyrektorów placówek oświatowych, 

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, 

Dyrektorów instytucji kultury, Kierowników Referatów tutejszego Urzędu                                     

i samodzielnych stanowisk pracy Zarządzenie Nr 84/2014 Burmistrza Bornego Sulinowa      

z dnia 24 września 2014 roku w sprawie ustalenia wytycznych do projektu budżetu 

Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok.  

10. 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”, 
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- w dniu 20 października 2014 r. podpisano umowę pożyczki Nr 2014P0283S                           

na dofinansowanie zadania: Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego 

energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

11. 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, 

- 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, 

- w dniu 14 października 2014 r. otrzymano uchwałę Nr LXXXIX.400.Z.2014 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 października 

2014 r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o możliwości spłaty planowanej                     

do zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Borne Sulinowo, 

- w dniu 20 października 2014 r. przesłano do Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział   

w Szczecinie wniosek o udzielenie przedmiotowej pożyczki.  

12. 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, 

- w dniu 14 października 2014 r. otrzymano uchwałę Nr LXXXIX.399.Z.2014 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 października 

2014 r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o możliwości spłaty planowanej                     

do zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Borne Sulinowo.  


