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SPRAWOZDANIE  

Z DZIAŁALNO ŚCI BURMISTRZA BORNEGO  SULINOWA  

W OKRESIE MI ĘDZYSESYJNYM  

 

Ostatnia sesja, na której przedstawiana była informacja z działalności Burmistrza Bornego  

Sulinowa odbyła się w dniu  20 grudnia 2012 r. 

 W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła w następujących 

spotkaniach: 

SPOTKANIA  

� 11  stycznia 2013r. – udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Borne Sulinowo, 

� 14  stycznia 2013r. – z Prezesem PGK Szczecinek – oferta współpracy,  

� 14  stycznia  2013r. – udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia –Starostwo 

Powiatowe w  Szczecinku, 

� 15  stycznia  2013r. – z Dyrektorem CKIR  Borne Sulinowo oraz Prezesem  Stowarzyszenia 

Lotniczego i Militarnego w sprawie działalności stowarzyszeń w 2013 roku, 

� 17 stycznia 2013r. – udział w zebraniu  sprawozdawczo-wyborczym ZERiI Borne Sulinowo,  

� 18 stycznia  2013r.– udział w posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ – omówienie planu 

finansowego na rok 2013, 

� 24 stycznia 2013r.– z Prezesem PZW Koła Terenowego Borne Sulinowo- sprawy 

bieŜące, 

� 01 lutego 2013r.–udział w zebraniu sprawozdawczym – Partnerstwo Drawy 

Złocieniec, 

� 05 lutego 2013r.– spotkanie z Prezesem PWiK Szczecinek –zatwierdzenie taryf na rok 

2013- Szczecinek, 

� 06 lutego 2013r.– z przewodniczącym Lokalnej Organizacji Turystycznej – sprawy 

bieŜące,  

� 06 lutego 2013r.- z sołtysem sołectwa Nobliny-sprawy bieŜące sołectwa, 

UROCZYSTOŚCI 

� 22 stycznia  2013r. – obchody Dnia Babci i Dziadka – ZERiI Koło Terenowe w Łubowie, 

� 23 stycznia 2013r. – udział w uroczystym poŜegnaniu Komendanta Powiatowego Państwowej      

     StraŜy PoŜarnej w Szczecinku, 

WYWIADY  

08 lutego 2013r. - Program Samorządowy - Telewizja Gawex,  

 

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

Sulinowa oraz Zastępca Burmistrza  przyjmowali  48 interesantów. 
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REFERAT  ORGANIZACYJNY 
 

1. Statystycznego sprawozdanie  Z-05 – badanie popytu na pracę  za IV kwartał 2012r. 
2. Sporządzono w formie elektronicznej i wysłano do Głównego Urzędu Statystycznego 

sprawozdanie  Z-06 – o pracujących, wynagrodzeniach  i czasie pracy za rok 2012. 
3. Przygotowano informację do Kuratorium Oświaty w Szczecinie o wysokości środków 

Finansowych niezbędnych do wypłaty dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia 
pracowników młodocianych w roku 2013. 

4. 13 grudnia 2012r. przyznano świadczenia finansowe ze środków przeznaczonych  
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo. 
Wpłynęło 6 wniosków, w tym 2 wnioski rozpatrzono negatywnie. Łączna kwota 
przyznanych świadczeń wyniosła 5.380,00 zł  

5. W miesiącu styczniu  odbyła się kontrola dotycząca sposobu przyjmowania i załatwiania 
skarg oraz wniosków. Zakres kontroli obejmował lata od 2010 do dnia kontroli. Kontrola 
została przeprowadzona przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. 

6. Podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 1 umowę na organizację robót 
publicznych, w ramach której zatrudniono juŜ 6 osób, a od 1 marca br. zatrudnionych 
zostanie  jeszcze 6 osób. Ponadto podpisano porozumienie w sprawie wykonywania prac 
społecznie-uŜytecznych w roku 2013r. Zgodnie z harmonogramem, który stanowi 
załącznik do porozumienia prace społecznie uŜyteczne będą wykonywane w Gminie 
Borne Sulinowo od miesiąca marca do listopada przez 30 osób w kaŜdym miesiącu. 

7. W dniu 18 stycznia br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy SP ZOZ w Bornem 
Sulinowie. Tematem posiedzenia było zaopiniowanie planu finansowego SP ZOZ  
w Bornem Sulinowie na 2013 rok. 

8. Podpisano umowę z SSM Poland na dzierŜawę urządzenia wielofunkcyjnego TOSHIBA 
e-STUDIO256SE. 

9. Podpisano umowę serwisową z Technika Service Gibała Henryk na aktualizację i serwis 
oprogramowania do obsługi Urzędu Stanu Cywilnego PB_USC. 

10. Podpisano aneks do umowy z "PS Zielonka" na system do obsługi dopłat do paliwa 
rolniczego. 

11. Odnowiono certyfikaty dla pracowników StraŜy Miejskiej słuŜących do dostępu  
do systemu CEPiK. 

12. PrzedłuŜono licencję na system "Legislator" słuŜący do tworzenia i publikacji Aktów 
Prawa miejscowego. 

13. Przyjęto opłatę skarbową na kwotę około 1.803,00 zł. 
14. Zarejestrowano 3368 pism wpływających do Urzędu. 
15. Wysłano 2641 przesyłek poleconych, 500 listów zwykłych oraz około 70 sztuk plakatów. 
16. W ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi na tablicach Urzędu 

wywieszono 45 obwieszczeń oraz plakatów okolicznościowych. 
17. Zawarto umowę udzielenia licencji na oprogramowanie GOMiG – moduł wymiarowy z 

firmą ARISCO z siedzibą w Łodzi. Umowę zawarto na czas nieokreślony. 
 

REFERAT INWESTYCJI 

1. W ramach zarządzania drogami gminnymi: 
• Wydano 16 decyzji i naliczono opłaty na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i 

umieszczenia urządzeń technicznych oraz obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami, na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo, 

• Wydano 4 decyzje na lokalizację zjazdu na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo, 



3 

 

• Wydano 1 decyzje na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych na 
terenie miasta Borne Sulinowo, 

• Wydano 1 umowę i naliczono opłatę w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń 
infrastruktury technicznej na terenie gminy Borne Sulinowo, 

• Wydano 11 umów na lokalizację infrastruktury technicznej i udostępnienie nieruchomość na cele 
budowlane w na terenie gminy Borne Sulinowo, 

2. Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne (ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych - art. 4 pkt.8) oraz zawarto Umowy na realizację zadań: 

• „Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Kiełpino 
gm. Borne Sulinowo, dz. nr 252, 253, 195/4 obręb Kiełpino”. Projektowanie w trakcie realizacji. 

• „Wymiany 2 szt. okien w lokalu świetlicy wiejskiej oraz wymiany 1 szt. okna w lokalu 
mieszkalnym w budynku komunalnym w miejscowości Silnowo, gm. Borne Sulinowo”. Zadanie 
zakończono i rozliczono. 

• Wykonania projektu koncepcyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkół w 
Łubowie o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami kuchni i stołówki”. Wyłoniono 
wykonawcę. Przygotowywana jest umowa do podpisu. 

• „Wykonanie dokumentacji na budowę 6 szt. lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł 
odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo” Zamówiono i wykonano mapy do celów 
projektowych. Projekt w trakcie realizacji. 

• SprzedaŜy wraz z dostawą armatury sanitarnej do lokali mieszkalnych w budynku socjalno - 
komunalnym zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 9B w Bornem Sulinowie. Trwają 
systematyczne dostawy towaru. 

• SprzedaŜ wraz z dostawą skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z osprzętem (klamki + zawiasy) do 
7 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku socjalno-komunalnym przy ul. Słowackiego 
9B w Bornem Sulinowie”. Trwają systematyczne dostawy. 

• „SprzedaŜ płyt OSB gr. 25mm z dostawą loco Zespół Szkół w Łubowie” na remont podłogi w 
stołówce. Płyty dostarczono i zamontowano przez gminną brygadę remontowo-budowlaną. 

• „SprzedaŜ kantówek sosnowych impregnowanych o gr. 10x10cm” na remont podłogi w stołówce. 
Kantówki dostarczono i zamontowano przez gminną brygadę remontowo-budowlaną. 

• Wykonanie podłogi z wykładziny PVC klejonej na remont podłogi w stołówce. Podpisano umowę 
z wykonawcą, planowana realizacja w terminie od 4-8 luty br. 

• Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania 
budynku garaŜowego na budynek remizy dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Bornem Sulinowie 
przy ul. Towarowej 4B”. Projektowanie w trakcie realizacji. 

• Wykonanie wraz z montaŜem wiaty przystankowej w m. Łubowo, gm. Borne Sulinowo, dostawa 
4 szt. szyb hartowanych o wym. 92,5cm x 92,5cm oraz 6 szt. koszy ulicznych wolnostojących. 
Zadanie zakończono i rozliczono. 

• Wykonano inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wszystkich przyłączy wody i kanalizacji 
wykonanych w 2012r. na terenie gminy. 

3. Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową. 
• Trwają prace budowlano – remontowe w klatce B budynku przy ul. Słowackiego 9 w m. Bornem 

Sulinowie.  
• Wykonano remont w klatce A budynku socjalnego przy ul. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie. 
• Wykonano przyłącze wodociągowe do budynku OSP w Bornem Sulinowie. 
• Wykonano naprawę i regulację instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w 

Dąbiu. 
4. Trwają prace porządkowe w zakresie usuwania gruzu z terenów działek gminnych na terenie 

Kłomina oraz na terenie Bornego Sulinowa przeznaczonych do sprzedaŜy jak równieŜ z terenów 
zielonych. Roboty wykonuje firma nieodpłatnie w zamian za pozyskany gruz.  

5. Trwa budowa targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie. 
6. Zlecono i wykonano mapę do celów projektowych dla potrzeb wykonania dokumentacji 

projektowej budowy oświetlenia miejscowości Dąbrowica. 
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Ochrona Środowiska 

7. Wydano dwa postanowienia odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. 

8. Prowadzone są 4 postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
9. Przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Wydział Spraw 

Obywatelskich i Cudzoziemców wniosek o dofinansowanie Rady Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa na wykonanie prac remontowych na cmentarzach, kwaterach i mogiłach wojennych 
zlokalizowanych na terenie Gminy Borne Sulinowo wymagających przeprowadzenia w 2013 
roku. Przewidywana łączna wartość prac remontowych: 851 677,01zł brutto. 

10. Podpisano z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Bornem Sulinowie umowę na administrowanie cmentarzami komunalnymi połoŜonymi 
na terenie gminy Borne Sulinowo w 2013 roku. 

11. Naliczono i wniesiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 
opłatę za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012 roku. 

12. Podpisano z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Bornem Sulinowie umowę na Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Borne 
Sulinowo w 2013 roku. 

13. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział 
Ochrony Środowiska w Szczecinie  sprawozdanie RRW-2 z realizacji inwestycji w zakresie 
wodociągów i sanitacji wsi w 2012 roku. 

14. Przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie 
Wydział Ochrony Środowiska informację dotyczącą  ustanowienia nowych form ochrony 
przyrody w okresie od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. w granicach parku krajobrazowego 
i obszarów chronionego krajobrazu zlokalizowanych na terenie Gminy Borne Sulinowo.  

15. Wystąpiono do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinku z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na 
podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej budynków mieszkalnych usytuowanych w m. Krągi, 
gm. Borne Sulinowo. 

 
Zamówienia publiczne 
 
16. Przygotowano i podjęto uchwały dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami. Podjęte 

uchwały przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego 
17. UniewaŜniono postępowanie przetargowe na zadanie : Wyłapywanie, utrzymanie i opieka 

weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Borne Sulinowo. 
18. Trwają prace nad przygotowaniem nowej dokumentacji przetargowej na realizację zadania : 

Utrzymanie i opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Borne 
Sulinowo. 

19. Dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości firmy MPGO Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym. 

20. Przygotowano dokumentację przetargową na zadanie : Rewitalizacja centrum Bornego Sulinowa 
poprzez budowę kortu tenisowego. 

21. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na realizację zadania : Udzielenie i 
obsługa kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo na 2013 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 
wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów. 

22. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na realizację zadania : Odnowa 
obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnej strefy sportowo-
rekreacyjnej w miejscowości Juchowo. 

23. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na realizację zadania : Remont 
połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Łubowo. 

24. Przygotowano i wysłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa 
Ochrony Środowiska ankietę dotycząca podjętych przez gminę uchwał niezbędnych dla wdroŜenia 
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nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wynikającego ze znowelizowanej ustawy z 
dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 
391). 
 

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMO ŚCIAMI I ROLNICTWA 
 
1. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku 6 informacji, w sprawie realizacji  roszczeń z 

tyt. pozostawionego mienia poza granicami państwa polskiego poprzez nabycie prawa własności 
lub uŜytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta i gminy Borne 
Sulinowo. 

2. Wydano dla rolników zaświadczenia o wielkości posiadanego lub nieposiadania gospodarstwa 
rolnego oraz uŜytków rolnych w ilości – 7 szt. 

3. Poświadczono oświadczenie w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym 3-szt. 
4. Wysłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku 6 szt. wniosków o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew/krzewów  z działek będących własnością gminy.  
5. Przeprowadzono 4 lustracje w terenie odnośnie wycinki drzew/krzewów w wyniku której 
      sporządzono protokoły niezbędne do wydania decyzji. 
6. Podpisano umowę sprzedaŜy/przekazania drewna 5 szt. 
7. Wydano 22 decyzje w sprawie usunięcia drzew. 
8. Wezwano 11 osób do uzupełnienia braków formalnych występujących we wnioskach   
      o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 
9. Przyjęto do rozpatrzenia 23 wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów. 
10. Wysłano do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie 3 szt. wniosków o wydanie 

zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, na odstępstwa od 
zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną.  

11. Sporządzono 3 szt. postanowień zawieszających postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania zezwolenia na usunięcie drzew z uwagi na występowanie na pniach drzew gatunków 
prawnie chronionych, do czasu rozpatrzenia sprawy przez inny organ. 

12. Wysłano do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji 
wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej za sierpień 2012r. 

13. Wysłano do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z 
realizacji wpłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za sierpień 2012r. 

14. Wystosowano pismo do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szczecinku z prośbą 
o wyjaśnienie naliczonych datków udziałowych na rok 2012 i dokonanie odpowiednich korekt. 

 
REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY 

 
1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów  
a) realizacja projektów 
PROW 2007-13  Małe projekty  
„ Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu 
wizyjnego obiektów sportowych na terenie miasta Borne Sulinowo” 
Zakończono realizację projektu. Dokonano odbioru prac. Projekt został rozliczony i złoŜono wniosek 
o płatność.  
 PROW 2007-13  Małe projekty  
„Zwi ększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu wizyjnego 
stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń i Radacz” 
Zakończono realizację projektu. Dokonano odbioru prac. Projekt został rozliczony i złoŜono wniosek 
o płatność.  
PROW 2007-13  Odnowa Wsi „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez 
stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych” 
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Trwają przygotowania do wyłonienia wykonawcy strefy sportowo-rekreacyjnej w Juchowie. Referat 
PW uczestniczy w przygotowaniu dokumentacji  do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego.  
PROW 2007-13  Odnowa Wsi „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w 
Łubowie” 
Trwają przygotowania do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz dostawcy wyposaŜenia. 
Referat PW uczestniczy w przygotowaniu dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego.  
PROW 2007-13 Program LEADER, Odnowa wsi „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Bornego 
Sulinowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej” 
Trwają przygotowania do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz dostawcy wyposaŜenia. 
Referat PW uczestniczy w przygotowaniu dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego.  
PO Ryby (oś IV – realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów ZaleŜnych od Rybactwa 
„Partnerstwa Drawy”), działanie „Wzmocnienie konkur encyjności i utrzymanie atrakcyjności 
obszarów zaleŜnych od rybactwa”, projekt „Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez budowę 
kortu tenisowego” 
Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy kortu tenisowego. Pracownik PW współpracuje                
z Referatem Inwestycji  w ramach prowadzonego postępowania.  
PROW 2007-13  Małe projekty „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Rakowo” 
Pracownicy Urzedu Marszałkowskiego dokonali kontroli zrealizowanej inwestycji .Pracownik PW 
uczestniczył w czynnościach kontrolnych, Kontrola zakończyła się pozytywną oceną. Centrum 
Kultury i  Rekreacji otrzymało płatność. 
GRUNDTVIG  Uczenie się przez całe Ŝycie– edukacja osób dorosłych.  – „Stworzenie 
fundamentów dla nauczania o historii okresu zimnej wojny- projekt partnerski” 
Trwają przygotowania do realizacji kolejnych działań w ramach projektu. Planowane są warsztaty 
lokalne, które odbędą się w terminie 28.02.2013 – 01.03.2013. Pracownicy PW we współpracy                    
z Kierownikiem BKO  przygotowali program oraz koordynują przygotowania .  
Trwają równieŜ przygotowania do warsztatów międzynarodowych , w których wezmą udział 
przedstawiciele organizacji partnerskich biorących udział w projekcie. Warsztaty międzynarodowe 
planowane są  w terminie 25-27 kwietnia 2013.  
b) złoŜone wnioski o dofinansowanie  
PROW 2007-13  Małe projekty „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy poprzez 
zmodernizowanie punktu informacji turystycznej w Bornem Sulinowie.” 
Urząd Marszałkowski wezwał do  uzupełnienia wniosku o dofinansowanie. Pracownicy PW we 
współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną przygotowują niezbędne dokumenty oraz wyjaśnienia. 
PROW 2007-13 Program LEADER, Odnowa wsi „Remont połączony z modernizacją budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej” 
Urząd Marszałkowski wezwał do  uzupełnienia wniosku o dofinansowanie. Pracownik PW we 
współpracy z Referatem Inwestycji przygotowują niezbędne dokumenty oraz wyjaśnienia. 
PROW 2007-13  Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej  
„Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią odnawialną na terenie Gminy Borne Sulinowo ” 
Urząd Marszałkowski wezwał do  uzupełnienia wniosku o dofinansowanie. Pismo wyjaśniające wraz 
z załącznikami zostało przesłane w dniu 22.01.2013r. 
2. Zagospodarowanie terenu gminy  
Rozwój systemu monitoringu obiektów sportowych w kierunku stworzenia Monitoringu 
Miejskiego. 
Pracownik referatu uczestniczył w spotkaniu, na którym omówiono techniczne moŜliwości włączenia 
kamer monitoringu w budowaną przez firmę GAWEX Media Sp. zo.o. sieć światłowodową. 
Planowany termin realizacji inwestycji  - I-II kwartał 2013. 
Koncepcja zagospodarowania sportowo – turystycznego j. Pile 
Zakończyły się konsultacje społeczne przedstawionej przez wykonawcę koncepcji. W dniu 7 lutego 
2013r. odbyło się spotkanie  zespołu konsultacyjnego, na którym ustalono kształt ostatecznej 
koncepcji. 
Trasy do uprawiania narciarstwa biegowego 
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W dniu 15 stycznia br. wspólnie z wykonawcą wału ratrakowego Panem Waldemarem Zienkiewicz 
przeprowadzono uruchomienie wału i przygotowano zielony szlak Nordic Walking dla narciarstwa 
biegowego. 
3. Współpraca w ramach związków międzygminnych i stowarzyszeń 
a) Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Drawy – PO Ryby 2007-2013  
W dniu 18 stycznia 2013r. pracownik Referatu PW uczestniczył w Walnym Zebraniu LGR 
„Partnerstwo Drawy”. 
b) Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 
1. ZMiGDP zaproponował realizację wspólnych projektów oraz wspólne wnioskowanie o ich 
dofinansowanie. Pracownik PW opracował zagadnienie i udzielił odpowiedzi. 
2. Na wniosek Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przygotowano zestawienie graficzne szlaków 
turystycznych gminy Borne Sulinowo w celu wydania wspólnej mapy szlaków turystycznych 
ZMiGDP. Opracowanie przygotowano w formie elektronicznej. 
4. Promocja 
Opracowano regulamin na logo i hasło reklamowe dla Bornego Sulinowa. Aktualnie trwają 
konsultacje nad ogłoszeniem konkursu na stronach internetowych Urzędu Miejskiego, Centrum 
Kultury i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
a) współpraca z mediami 
Pracownicy PW przygotowywali informacje do wkładki Głosu Koszalińskiego i Echa znad Drawy, 
b) strona internetowa  
Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek podległych oraz 
innych instytucji, aktualizowano gminną stronę internetową www.bornesulinowo.pl.  
c) materiały graficzne 
Na pisemny wniosek Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku przygotowano 
aktualizację danych teleadresowych obiektów noclegowych z terenu miasta  
i gminy Borne Sulinowo. Aktualnie trwają konsultacje nad skaldem i opracowaniem graficznym 
folderu turystycznego – „Baza Noclegowa Powiatu szczecineckiego”. Folder zostanie wydany przez 
SAPIK. 
d) Informacja turystyczna 
1. Zgodnie z umową na uŜytkowanie urządzenia multimedialnego infokiosk funkcjonującego w CIT 
Borne Sulinowo zlecono przygotowanie polisy ubezpieczeniowej urządzenia. Przedmiotowe 
ubezpieczenie wykupiono w Ergo Hestia SA. 
2. Pracownik PW pełnił dyŜur w Centrum Informacji Turystycznej  
5. Współpraca z miastami partnerskimi 

1. W dniu 18 grudnia 2012r. przygotowano i wysłano zaproszenie dla grupy młodzieŜy z miasta 
Ładuszkin w Obwodzie Kaliningradzkim. Zaproszenie przygotowano w celu uzyskania wiz 
przez młodzieŜ rosyjską pod kątem współpracy partnerskiej z Zespołem Szkół w Bornem 
Sulinowie. 

2. . W dniu 21 stycznia br., wspólnie z kierownikiem BKO Dariuszem Czerniawskim 
przygotowano wizytę grupy młodzieŜy z miasta Ładuszkin w Obwodzie Kaliningradzkim. 
MłodzieŜ przebywała w Bornem Sulinowie przez 4 dni w trakcie pobytu zrealizowano 
program przygotowany przez Urząd Miejski oraz BKO i Zespół Szkół w Bornem Sulinowie. 
Kolejnym punktem nawiązania współpracy będzie wiosenna rewizyta młodzieŜy szkolnej  
z gminy Borne Sulinowo w mieście Ładuszkin. Koordynacją współpracy partnerskiej zajmuje 
się Centrum Kultury Polskiej w Kaliningradzie. 

6. Udział w szkoleniach 
W dniu 16 stycznia br., pracownicy referatu brali udział w szkoleniu – „Pracownik działu promocji             
w jednostkach samorządu terytorialnego”. Szkolenie miało miejsce z siedzibie WyŜszej Szkoły 
Bankowej w Szczecinie. 
W dniu 17 stycznia br., wspólnie z pracownikami innych referatów Urzędu Miejskiegopracownik PW 
uczestniczył w szkoleniu instruktarzowym obsługi aplikacji elektronicznej w ramach projektu Wrota 
Parsęty II. Szkolenie odbyło się w siedzibie ZMiGDP. 
1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów  
a) realizacja projektów 
PROW 2007-13  Małe projekty  
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„ Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu 
wizyjnego obiektów sportowych na terenie miasta Borne Sulinowo” 
Zakończono realizację projektu. Dokonano odbioru prac. Projekt został rozliczony i złoŜono wniosek 
o płatność.  
 PROW 2007-13  Małe projekty  
„Zwi ększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu wizyjnego 
stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń i Radacz” 
Zakończono realizację projektu. Dokonano odbioru prac. Projekt został rozliczony i złoŜono wniosek 
o płatność.  
PROW 2007-13  Odnowa Wsi „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez 
stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych” 
Trwają przygotowania do wyłonienia wykonawcy strefy sportowo-rekreacyjnej w Juchowie. Referat 
PW uczestniczy w przygotowaniu dokumentacji  do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego.  
PROW 2007-13  Odnowa Wsi „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w 
Łubowie” 
Trwają przygotowania do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz dostawcy wyposaŜenia. 
Referat PW uczestniczy w przygotowaniu dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego.  
PROW 2007-13 Program LEADER, Odnowa wsi „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Bornego 
Sulinowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej” 
Trwają przygotowania do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz dostawcy wyposaŜenia. 
Referat PW uczestniczy w przygotowaniu dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego.  
PO Ryby (oś IV – realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów ZaleŜnych od Rybactwa 
„Partnerstwa Drawy”), działanie „Wzmocnienie konkur encyjności i utrzymanie atrakcyjności 
obszarów zaleŜnych od rybactwa”, projekt „Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez budowę 
kortu tenisowego” 
Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy kortu tenisowego. Pracownik PW współpracuje                
z Referatem Inwestycji  w ramach prowadzonego postępowania.  
PROW 2007-13  Małe projekty „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Rakowo” 
Pracownicy Urzedu Marszałkowskiego dokonali kontroli zrealizowanej inwestycji .Pracownik PW 
uczestniczył w czynnościach kontrolnych, Kontrola zakończyła się pozytywną oceną. Centrum 
Kultury i  Rekreacji otrzymało płatność. 
GRUNDTVIG  Uczenie się przez całe Ŝycie– edukacja osób dorosłych.  – „Stworzenie 
fundamentów dla nauczania o historii okresu zimnej wojny- projekt partnerski” 
Trwają przygotowania do realizacji kolejnych działań w ramach projektu. Planowane są warsztaty 
lokalne, które odbędą się w terminie 28.02.2013 – 01.03.2013. Pracownicy PW we współpracy                    
z Kierownikiem BKO  przygotowali program oraz koordynują przygotowania .  
Trwają równieŜ przygotowania do warsztatów międzynarodowych , w których wezmą udział 
przedstawiciele organizacji partnerskich biorących udział w projekcie. Warsztaty międzynarodowe 
planowane są  w terminie 25-27 kwietnia 2013.  
b) złoŜone wnioski o dofinansowanie  
PROW 2007-13  Małe projekty „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy poprzez 
zmodernizowanie punktu informacji turystycznej w Bornem Sulinowie.” 
Urząd Marszałkowski wezwał do  uzupełnienia wniosku o dofinansowanie. Pracownicy PW we 
współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną przygotowują niezbędne dokumenty oraz wyjaśnienia. 
PROW 2007-13 Program LEADER, Odnowa wsi „Remont połączony z modernizacją budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej” 
Urząd Marszałkowski wezwał do  uzupełnienia wniosku o dofinansowanie. Pracownik PW we 
współpracy z Referatem Inwestycji przygotowują niezbędne dokumenty oraz wyjaśnienia. 
PROW 2007-13  Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej  
„Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią odnawialną na terenie Gminy Borne Sulinowo ” 
Urząd Marszałkowski wezwał do  uzupełnienia wniosku o dofinansowanie. Pismo wyjaśniające wraz 
z załącznikami zostało przesłane w dniu 22.01.2013r. 
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2. Zagospodarowanie terenu gminy  
Rozwój systemu monitoringu obiektów sportowych w kierunku stworzenia Monitoringu 
Miejskiego. 
Pracownik referatu uczestniczył w spotkaniu, na którym omówiono techniczne moŜliwości włączenia 
kamer monitoringu w budowaną przez firmę GAWEX Media Sp. zo.o. sieć światłowodową. 
Planowany termin realizacji inwestycji  - I-II kwartał 2013. 
Koncepcja zagospodarowania sportowo – turystycznego j. Pile 
Zakończyły się konsultacje społeczne przedstawionej przez wykonawcę koncepcji. W dniu 7 lutego 
2013r. odbyło się spotkanie  zespołu konsultacyjnego, na którym ustalono kształt ostatecznej 
koncepcji. 
Trasy do uprawiania narciarstwa biegowego 
W dniu 15 stycznia br. wspólnie z wykonawcą wału ratrakowego Panem Waldemarem Zienkiewicz 
przeprowadzono uruchomienie wału i przygotowano zielony szlak Nordic Walking dla narciarstwa 
biegowego. 
3. Współpraca w ramach związków międzygminnych i stowarzyszeń 
a) Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Drawy – PO Ryby 2007-2013  
W dniu 18 stycznia 2013r. pracownik Referatu PW uczestniczył w Walnym Zebraniu LGR 
„Partnerstwo Drawy”. 
b) Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 
1. ZMiGDP zaproponował realizację wspólnych projektów oraz wspólne wnioskowanie o ich 
dofinansowanie. Pracownik PW opracował zagadnienie i udzielił odpowiedzi. 
2. Na wniosek Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przygotowano zestawienie graficzne szlaków 
turystycznych gminy Borne Sulinowo w celu wydania wspólnej mapy szlaków turystycznych 
ZMiGDP. Opracowanie przygotowano w formie elektronicznej. 
4. Promocja 
Opracowano regulamin na logo i hasło reklamowe dla Bornego Sulinowa. Aktualnie trwają 
konsultacje nad ogłoszeniem konkursu na stronach internetowych Urzędu Miejskiego, Centrum 
Kultury i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
a) współpraca z mediami 
Pracownicy PW przygotowywali informacje do wkładki Głosu Koszalińskiego i Echa znad Drawy, 
b) strona internetowa  
Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek podległych oraz 
innych instytucji, aktualizowano gminną stronę internetową www.bornesulinowo.pl.  
c) materiały graficzne 
Na pisemny wniosek Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku przygotowano 
aktualizację danych teleadresowych obiektów noclegowych z terenu miasta  
i gminy Borne Sulinowo. Aktualnie trwają konsultacje nad skaldem i opracowaniem graficznym 
folderu turystycznego – „Baza Noclegowa Powiatu szczecineckiego”. Folder zostanie wydany przez 
SAPIK. 
d) Informacja turystyczna 
1. Zgodnie z umową na uŜytkowanie urządzenia multimedialnego infokiosk funkcjonującego w CIT 
Borne Sulinowo zlecono przygotowanie polisy ubezpieczeniowej urządzenia. Przedmiotowe 
ubezpieczenie wykupiono w Ergo Hestia SA. 
2. Pracownik PW pełnił dyŜur w Centrum Informacji Turystycznej  
5. Współpraca z miastami partnerskimi 

1. W dniu 18 grudnia 2012r. przygotowano i wysłano zaproszenie dla grupy młodzieŜy z miasta 
Ładuszkin w Obwodzie Kaliningradzkim. Zaproszenie przygotowano w celu uzyskania wiz 
przez młodzieŜ rosyjską pod kątem współpracy partnerskiej z Zespołem Szkół w Bornem 
Sulinowie. 

2. . W dniu 21 stycznia br., wspólnie z kierownikiem BKO Dariuszem Czerniawskim 
przygotowano wizytę grupy młodzieŜy z miasta Ładuszkin w Obwodzie Kaliningradzkim. 
MłodzieŜ przebywała w Bornem Sulinowie przez 4 dni w trakcie pobytu zrealizowano 
program przygotowany przez Urząd Miejski oraz BKO i Zespół Szkół w Bornem Sulinowie. 
Kolejnym punktem nawiązania współpracy będzie wiosenna rewizyta młodzieŜy szkolnej  
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z gminy Borne Sulinowo w mieście Ładuszkin. Koordynacją współpracy partnerskiej zajmuje 
się Centrum Kultury Polskiej w Kaliningradzie. 

6. Udział w szkoleniach 
W dniu 16 stycznia br., pracownicy referatu brali udział w szkoleniu – „Pracownik działu promocji             
w jednostkach samorządu terytorialnego”. Szkolenie miało miejsce z siedzibie WyŜszej Szkoły 
Bankowej w Szczecinie. 
 
W dniu 17 stycznia br., wspólnie z pracownikami innych referatów Urzędu Miejskiegopracownik PW 
uczestniczył w szkoleniu instruktarzowym obsługi aplikacji elektronicznej w ramach projektu Wrota 
Parsęty II. Szkolenie odbyło się w siedzibie ZMiGDP. 
 

REFERAT SPRAW  OBYWATELSKICH 
 
1. Działalność  Komisji ds. PRPA. 
 
 W okresie międzysesyjnym wszczęto 5 postępowań  o  zobowiązanie do leczenia 
odwykowego na wnioski złoŜone przez rodzinę osoby uzaleŜnionej oraz  Miejsko – Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. W związku z powyŜszym skierowano pisma do 
Komisariatu Policji oraz sporządzono umowy na przeprowadzenie wywiadów środowiskowych. 
Ponadto skierowano do biegłych – psychologa i psychiatry 5 teczek akt spraw celu przebadania i 
wydania opinii w przedmiocie uzaleŜnienia osób od alkoholu.  
Współpracowano ze słuŜbami i instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem alkoholizmowi, 
narkomanii oraz przemocy w rodzinie.  
W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
dofinansowano: 

� realizację „ Ferii Zimowych”  współorganizowanych z Centrum Kultury 
i Rekreacji, Miejską Biblioteką Publiczną oraz Szkołą Podstawową w Bornem 
Sulinowie, 
� dojazd dzieci i młodzieŜy na ferie zimowe do Podczela organizowane przez 
Parafię w Bornem Sulinowie.   

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  82 zgłoszonych.  Osoby te kierowane są głównie do prac porządkowych w 
miejscu ich zamieszkania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 
2010r. w sprawie podmiotów, w których jest odbywana kara ograniczenia wolności oraz praca 
społecznie uŜyteczna 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, 
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17. Sołectwo Liszkowo, 
18. Sołectwo Łączno, 
19. Sołectwo Łubowo, 
20. Sołectwo Nobliny, 
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 StraŜy PoŜarnej w Bornem Sulinowie,                   
ul. Kolejowa 16, 
34. Nadleśnictwo w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 32, 
35. Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6.  

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

Liczba sporządzonych aktów urodzeń: 
 

1. 

a)  ogółem  4 

 b) w tryb. art. 35  - 
 c) w tryb. art. 70  - 
 d) w tryb. art. 73  4 
2. Liczba sporządzonych aktów małŜeństw  
 a) ogółem 11 
 b) w tryb. art. 35  - 
 c) w tryb. art. 70  - 
 d) w tryb. art. 73  2 
3. Liczba sporządzonych aktów zgonu 
 a) ogółem 14 
 b) w tryb. art. 35  - 
 c) w tryb. art. 70  - 
 d) w tryb. art. 73  1 
4. Liczba wydanych decyzji administracyjnych   
 na podstawie art. 28 4 
 na podstawie art. 34 - 
 na podstawie art. 35 - 
 na podstawie art. 36 3 
 na podstawie art. 70 - 
 na podstawie art. 73 6 
 o zmianie imienia i nazwiska 5 
 innych ( ze wskazaniem przedmiotu sprawy )  - 
5. Liczba wydanych odpisów i zaświadczeń   
 Liczba odpisów skróconych ( z wyłączeniem odpisów 

wydanych na drukach wielojęzycznych)  
89 

 Liczba odpisów zupełnych  4 
6. Liczba wydanych odpisów skróconych na drukach 12 
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wielojęzycznych  
 
 

7. Liczba przyj ętych oświadczeń o wstąpieniu  
w związek małŜeński 

 

 w lokalu usc 9 
 poza lokalem usc 2 
8. Liczba innych czynności kierownika usc  
 - liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających brak 

okoliczności wyłączających zawarcie małŜeństwa                   
( art. 4 kro )  

3 

 - liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających, Ŝe 
obywatel polski lub zamieszkały na terytorium RP 
cudzoziemiec mniemający obywatelstwa Ŝadnego państwa, 
zgodnie z prawem polskim, moŜe zawrzeć małŜeństwo za 
granicą ( art. 71 )  

2 

 - liczba wydanych zezwoleń na zawarcie małŜeństwa przed 
upływem określonego w art. 4 kro 

3 

9. Liczba wyroków rozwodowych przesłanych przez Sądy 
Okręgowe  

4 

10.  Liczba sporządzonych przypisków do aktów stanu 
cywilnego  

42 

11. Liczba przypisków przesłanych z innych USC 4 
 
 

4. Ewidencja ludności.  
 
Liczba Ludności  wg stanu na dzień 29.01.2013  
MIASTO  BORNE SULINOWO: 

pobyt stały           - 4.453     pobyt czasowy - 279 

GMINA  BORNE SULINOWO: 
pobyt stały           - 5.048     pobyt czasowy - 152 
----------------------------------------------------------------   
razem                   - 9.501                                -431     
 
ogółem  ludność   9.932 
===================            

W okresie od 1.01.2013  do  29.01.2013 r.  zarejestrowano: 
- urodzenia                                                       9 
- zgony                                                             6 
- małŜeństwa                                                    3   
- zameldowanie na pobyt stały                      16 
- zameldowanie na pobyt czasowy                17 
- przemeldowanie                                            5 
- zameldowanie cudzoziemców                      4 
- wymeldowanie z pobytu stałego                 15 
- wymeldowanie z pobytu czasowego             4 
 
W powyŜszym okresie  wydano 2 zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych: 
      2- jednorazowe na imprezę Zimowy Zlot Militarny  /1 i 2 luty 2013/ 
Wygaszono 5 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych  
     - 4 likwidacja punktu,  
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     - 1- rezygnacja z prowadzonej sprzedaŜy. 
 

5.  Dowody osobiste: 
 
- złoŜono 90 wniosków na wydanie dowodów osobistych, 
- wydano 70 dowodów osobistych, 
- pośredniczono w przesłaniu do innego urzędu o wydanie dowodów osobistych  7 osobom. 
 
6. Działalność gospodarcza. 
 
Wpłynęło 16 wniosków do CEIDG, w tym: 
- zarejestrowano 2 nowe wpisy, 
- wykreślono 4 wpisy do CEIDG. 
 
 


