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Sprawozdanie 
 

z działalności Burmistrza Gminy Borne Sulinowo 
 

w okresie międzysesyjnym 
 
 

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

się 30 marca 2009 roku. 

 
 
SPOTKANIA 
 
� z Radą Sportu 

� z przedstawicielem  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej ze Szczecinka 

� z Alicją Dudą – wręczenie nagrody za zdobycie V miejsca w Mistrzostwach Polski  

Juniorów w skoku w dal 

� z przedstawicielami Zakładu Gazowniczego ze Szczecinka i Koszalina 

� ze Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów z Koła Terenowego z Bornego Sulinowa 

� udział w walnym zgromadzeniu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin  

i Powiatów Pojezierza Drawskiego 

� udział w Radzie Wierzycieli Spółdzielni Mieszkaniowej z Bornego Sulinowa 

 
WYWIADY 
 
� Radio Eska 

 
� Głos Koszaliński 

 
 

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW  
 

� W okresie międzysesyjnym Burmistrz wraz  z Zastępcą Burmistrza przyjęli w sprawach skarg  

i wniosków  33 interesantów.  

 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

1. Podano do publicznej wiadomości poprzez: ogłoszenie w prasie lokalnej, w BIP-e oraz 

w sposób zwyczajowo przyjęty informację o terminach przetargów na zbycie nieruchomości: 

� działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 41/24 o pow. 0,0858 ha, połoŜonej  

w Bornem Sulinowie, obręb 06, 

� działki zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 89/178 o pow. 0,0637 ha, połoŜonej  

w Bornem Sulinowie, obręb 06, 

� działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 41/24 o pow. 0,0858 ha, połoŜonej  

w Bornem Sulinowie, obręb 06, 
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� działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 12/101 o pow. 0,1109 ha, połoŜonej  

w Bornem Sulinowie, obręb 06, 

� działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 78/2 o pow. 0,0500 ha, połoŜonej  

w Unieminie, obręb Uniemino, 

� działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 45/42 o pow. 0,0022 ha, połoŜonej  

w Bornem Sulinowie, obręb 07, 

2.   Podpisano akt notarialny umowy warunkowej zbycia nieruchomości: 

� zabudowanej, połoŜonej w miejscowości Przybysław, obręb Przybysław, gmina Świdwin, oznaczonej  

w rejestrze gruntów działką Nr 107,  

�  niezabudowanej, połoŜonej w miejscowości Liszkowo, obręb Liszkowo, gmina Borne Sulinowo, 

oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 191/4.  

3.   Podpisano akt notarialny zbycia nieruchomości: 

� lokalu komunalnego nr 3, połoŜonego w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05, przy  

Al. Niepodległości 3C, na działce oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 4/6,  

� niezabudowanej, połoŜonej w miejscowości Kragi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo, oznaczonej  

w rejestrze gruntów działkami Nr 313 i 314.  

4.   Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2007r. Nr 191, poz. 

1365) przesłano do Urzędu Wojewódzkiego miesięczne sprawozdanie o realizacji art. 1 w. cytowanej 

ustawy. 

5.   ZłoŜono zamówienie do Starostwa Powiatowego w Szczecinku o wykonanie wyrysów i wypisów  

z rejestru gruntów w ilości - 16 szt. 

6.   Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Szczecinku – Wydziału Ksiąg Wieczystych o ujawnienie w księdze 

wieczystej Nr 16850 nieruchomości, połoŜonych w woj. zachodniopomorskim, powiecie szczecineckim, 

gminie Borne Sulinowo, obręb Śmiadowo, miejscowości Śmiadowo, oznaczonych w ewidencji gruntów 

działkami: 

� Nr 100 o pow. 0,1800 ha; 

� Nr 101 o pow. 0,2500 ha; 

� Nr 369/3 o pow. 0,7200 ha; 

� Nr 98 o pow. 0,1600 ha; 

� Nr 102 o pow. 0,2800 ha; 

� Nr 103 o pow. 0,1600 ha; 

� Nr 104 o pow. 0,2400 ha; 

� Nr 106 o pow. 0,0300 ha; 

      Do wniosków załączono aktualne wypisy i wyrysy w/w działek oraz decyzje      komunalizacyjne.  

7.  Zrezygnowano z przysługującego w myśl art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami, prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej połoŜonej  

w miejscowości:  

� Radacz, obręb Radacz, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 65/70 o pow. 0,1437 ha, za cenę 

69.000,00 zł. 
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8.  Dnia 7 kwietnia br. przeprowadzono w tut. urzędzie spotkanie z Przedstawicielem Agencji 

Nieruchomości Rolnej w Szczecinku. Tematem spotkania było dokonanie przeglądu nieruchomości 

nieodpłatnie przekazanych w latach 1998 – 2006 na podstawie art. 43 ust. 2, art. 44 i art. 48 ustawy  

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa  na rzecz Gminy Borne Sulinowo. 

9.  Przeprowadzono aktualizację BIP-u z zakresu zadań wykonywanych przez Referat Nieruchomości 

i Rolnictwa. 

10.  Zawarto umowę na uŜyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo tj. część  

z nieruchomości o powierzchni 96,75 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 44/5 i Nr 47/1, połoŜonej 

w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, gmina Borne Sulinowo. 

11.  Zawarto umowę na dzierŜawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo tj. część  

z nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 15 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3/27, 

połoŜonej przy ul. Al. Niepodległości w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06. Okres 

dzierŜawy 3 miesiące, stawka czynszu z tytułu dzierŜawy: 5,50 zł. za m2 miesięcznie + podatek 

nieruchomości. 

12. Nadano numer porządkowy dla nieruchomości: 

� oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 398, połoŜonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi – 

otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 141. 

13. Wystawiono ofertę nieruchomości przeznaczonych do dzierŜawy, najmu: 

� nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,2104 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 

180/9, połoŜoną w miejscowości Piława, obręb Piława. Okres dzierŜawy 3 lata, stawka czynszu z tytułu 

dzierŜawy: 1,60 zł. za m2 rocznie + podatek nieruchomości, 

� lokal uŜytkowy nr 1 o powierzchni 98,99 m2, wraz z pomieszczeniami o łącznej  powierzchni 59,16 m2, 

połoŜony w budynku byłej szkoły w miejscowości Kiełpino, obręb Kiełpino, gmina Borne Sulinowo na 

działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/2. Okres najmu rok, stawka czynszu z tytułu najmu: (lokal 

uŜytkowy: 0,50 zł. za m2 pow. uŜytkowej + 22 %VAT, piwnice: 1,00 zł za m2 pow. uŜytkowej  

+  22 %VAT, pomieszczenie przynaleŜne: 1,50 zł. za m2 pow. uŜytkowej +  22 %VAT miesięcznie 

+ podatek od nieruchomości, 

� nieruchomość zabudowaną budynkiem magazynowo – produkcyjnym o powierzchni uŜytkowej  

469,91 m2 oraz grunt przynaleŜny o powierzchni 50 m2, oznaczoną  w ewidencji gruntów numerem 

87/51, połoŜoną przy ul. Al. Niepodległości w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina 

Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata, stawka z tytułu dzierŜawy  (bud. mag. 5,50 zł. oraz grunt 1,00 

zł.) +  22 % VAT miesięcznie + podatek od nieruchomości.   

14. Rozwiązano umowy na dzierŜawę (najem), następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Borne Sulinowo: 

� część z nieruchomości o powierzchni 5000 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 37/84, 

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

� nieruchomość o powierzchni 0,9397 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 7/13, połoŜonej przy  

ul. Sportowej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 04, gmina Borne Sulinowo wraz 

z pomostami umiejscowionymi przy jez. Pile w sąsiedztwie wyŜej opisanej nieruchomości. 
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15. Sporządzono Aneks do umowy dzierŜawy RGK 24/2007 z dnia 1 sierpnia 2007r. na dzierŜawę lokalu 

uŜytkowego nr 3, znajdującego się w budynku nr 18, połoŜonym  na działkach oznaczonych w ewidencji 

gruntów: nr 44/4, 44/5, 47/1, 47/2 w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, gmina Borne Sulinowo. 

16. Wydano dla rolników zaświadczenia o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego oraz wielkości 

uŜytków rolnych, w ilości - 5 szt..  

17. Wydano zaświadczenie o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego w ilości –1 szt.. 

18. Wydano zaświadczenie o spłacie cięŜaru realnego – 1 szt. 

19. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku, 19-tu informacji, w sprawie realizacji roszczeń  

z tytułu pozostawionego mienia poza granicami państwa polskiego poprzez nabycie prawa własności lub 

uŜytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. 

20. Wydano 35 szt. decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

21. Wydano postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia odnośnie opłacania składek 

ubezpieczeniowych. 

22. Poświadczono oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym – 1 szt. 

 

FINANSE 

 

23. W dniu 6 kwietnia 2009 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Szczecinie informację dotyczącą wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadań 

finansowych w całości bądź częściowo z budŜetu państwa. Informacja została sporządzona na dzień  

31 marca 2009 roku.  

24. W dniu 9 kwietnia 2009 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Szczecinie sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  

za okres od początku roku do końca I kwartału roku 2009. 

25. W dniu 14 kwietnia 2009 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie kwartalne sprawozdanie  

o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 za I kwartał 2009 roku.  

26. W terminie do dnia 24 kwietnia 2009 roku zostaną przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania budŜetowe za I kwartał 2009 roku tj.: 

− miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŜetowych jednostki samorządu 

terytorialnego – Rb-27S, 

− miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŜetowych jednostki samorządu 

terytorialnego – Rb-28S, 

− kwartalne sprawozdanie o nadwyŜce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego – Rb-NDS, 

− kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŜnych oraz gwarancji i poręczeń – Rb-Z, 

− kwartalne sprawozdanie o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N. 
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27. W terminie do dnia 28 kwietnia 2009 roku zostaną przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie kwartalne sprawozdania zbiorcze za I kwartał 2009 

roku o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z) i zostanie 

naleŜności (Rb-N) z: 

−  samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

− samorządowych instytucji kultury posiadających osobowość prawną, 

− w stosunku, do których organem załoŜycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu 

terytorialnego.  

28. W terminie do dnia 30 kwietnia 2009 roku zostanie przesłane do Ministerstwa Finansów Departamentu 

Polityki Regionalnej i Rolnictwa roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez 

jednostki sektora finansów publicznych Rb-WS. 

29. W terminie do dnia 30 kwietnia 2009 roku zostanie przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie bilans z wykonania budŜetu, rachunek wyników i strat, 

zestawienie zmian w funduszu.   

 
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 

 
 

30. W miesiącu kwietniu 2009 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie informację  

o nie udzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym tj.  za miesiąc 

marzec 2009 r.  

31. W miesiącu kwietniu 2009 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie informację  

o nieudzielaniu pomocy publicznej w rolnictwie w danym okresie  sprawozdawczym tj. za miesiąc 

marzec 2009 r. 

32. W miesiącu kwietniu 2009 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie 

z wykonania dochodów Rb-27S za I kwartał 2009 roku. 

33. W miesiącu kwietniu  2009 r. przesłano do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie 

informację o stanie realizacji odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego 

za I kwartał 2009 roku. 

 
PROMOCJA I WSPÓŁPRACA 

 
34. Udział w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym 

a) kontynuacja projektów 

� „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym w gminie Borne 

Sulinowo” - W związku z opóźnieniami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ocenie 

złoŜonego wniosku o płatność zaistniała konieczność przedłuŜenia terminu rozliczenia projektu.  

W tym celu zaktualizowano i przesłano do WUP w Szczecinie formularz wniosku o dofinansowanie.  

b) przygotowania do złoŜenia wniosków o dotacje 

� Polsko–Szwajcarski Program Współpracy "Działania na rzecz poprawy stanu środowiska  

w obiektach uŜyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty" - We współpracy z Referatem 

Inwestycyjnym przygotowano propozycję do wspólnego ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 
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projektu mającego polegać na wymianie systemu ogrzewania budynków szkół w Juchowie, Jeleniu oraz 

Silnowie. W budynkach mają zostać zainstalowane kolektory słoneczne - dodatkowe źródło 

podgrzewania ciepłej wody uŜytkowej.   

c) złoŜone wnioski o dotacje 

� PROW 2007-13 Odnowa Wsi „Remont połączony z modernizacją świetlic wiejskich  

w miejscowościach Liszkowo, Nobliny i Rakowo” - Dn. 2 kwietnia br. złoŜono w Urzędzie 

Marszałkowskim Woj. Zachodniopomorskiego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Remont 

połączony z modernizacją świetlic wiejskich w miejscowościach Liszkowo, Nobliny  

i Rakowo”. Wartość projektu wynosi 1.106 401,39 zł. Wnioskowane dofinansowanie – 500 000 zł.  

35. Promocja 

a) współpraca z mediami  

� Dn. 01.04.2009 r. podpisano umowę z Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Koszalinie  na publikację  

ogłoszeń i komunikatów w „Głosie – Dzienniku Pomorza”.  

� Dn. 17.04.2009 r. odbyło się spotkanie z dziennikarzem Głosu Koszalińskiego. Przekazane informacje 

posłuŜyły do opracowania kwietniowego dodatku do GK „Regiony”. 

b) imprezy wystawiennicze 

� Dn. 27-29.03.2009 r. prezentacja oferty turystycznej gminy Borne Sulinowo podczas  

Międzynarodowych Targów Turystyki w Katowicach „GLOB 2009”.  

36. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

a) Zgodnie z Uchwałą  Nr XV/152/2007 z dnia 06.12.2007 r. Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budŜetu Gminy Borne Sulinowo dotacji na cele 

publiczne związane z realizacją zadań Gminy Borne Sulinowo podmiotom nie zaliczanym do sektora 

finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysków, sposobu rozliczania tej dotacji oraz 

kontroli wykonywania zleconego zadania podpisano z organizacjami pozarządowymi umowy na 

realizację zadań publicznych w 2009 r.  Dotację otrzymały: 

� Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Terenowe w Łubowie – 2.400,00 zł; 

� Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Terenowe w Bornem Sulinowie – 2.400,00 zł; 

� Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Koszalinie - Koło Terenowe w Bornem Sulinowie – 3.000,00 

zł; 

� Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lotnictwa Turystyczno–Sportowego -  8.000,00 zł. 

b) W ramach konkursu ogłoszonego 12 stycznia 2009 r. na realizację zadań własnych gminy Borne 

Sulinowo podpisano umowy z:  

� Uczniowskim Klubem Sportowym „Juchowo” – kwota dotacji 1.000,00 zł; 

� Stowarzyszeniem  Aikido „Matsunai” – kwota dotacji 1.000, 00 zł. 

37. Sport 

a) Rada Sportu  

Dn. 01.04.2009 r. odbyło się posiedzenie Rady Sportu. Powołano Komisje Tematyczne ds. sportu 

szkolnego, klubów sportowych działających na terenie gminy Borne Sulinowo, rozpatrywania wniosków 

dot. stypendiów sportowych. Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/314/2009 Rady Miejskiej w Bornem 
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Sulinowie z dnia 27.02.2009 r. Rada Sportu zaopiniowała wnioski o przyznanie stypendiów sportowych 

oraz ustaliła wysokości kwot wypłacanych stypendystom w 2009 r. Omówiono takŜe sprawy dot.: 

� organizacji Europejskiego Tygodnia Sportu w Bornem Sulinowie;  

� sposobu i terminów przekazywania przez Gminę Borne Sulinowo środków finansowych na 

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach otwartych konkursów ofert; 

� wyjazdu przedstawicieli organizacji sportowych na Turniej Piłki NoŜnej – Polska – Niemcy – Czechy do 

Amt Anklam Land.  

b) stypendia sportowe 

Do dnia 16.03.2009 r. do Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie w płynęło 16 wniosków o przyznanie 

stypendium sportowego. Wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Sportu, a następnie 

zatwierdzone przez Burmistrza Bornego Sulinowa. Dn. 22 kwietnia br. wypłacono 16 zawodnikom  

I transzę stypendium sportowego w łącznej wys. 5.000,00 zł. 

c) pozostałe 

Wystąpiono do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o nadanie odznaki za „Zasługi dla Sportu” dla  

2 zasłuŜonych trenerów z gminy Borne Sulinowo: Dariusza Skiby i Dariusza Palickiego. 

38. Turystyka 

a) oznakowanie atrakcji turystycznych 

� Przygotowano projekt graficzny znaku drogowego E22-b „Dawny garnizon wojskowy”. Znak zostanie 

ustawiony przy drodze krajowej nr 20, w miejscowościach Łubowo i Krągi. Wystąpiono do Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o sfinansowanie wykonania i ustawienia oznakowania.  

� Opracowano projekt graficzny tablicy informacyjnej cmentarza Ŝołnierzy Północnej Grupy Wojsk 

Federacji Rosyjskiej i członków ich rodzin w Bornem Sulinowie. Trwają prace nad tłumaczeniem tekstu 

na j. niemiecki, rosyjski i angielski. 

b) Centrum Informacji Turystycznej 

� W zainstalowanym w Centrum Informacji Turystycznej infomacie uruchomiono aplikację elektroniczną 

„Informator Turystyczny Gminy Borne Sulinowo”. Pozwala ona na stały dostęp do informacji o wolnych 

miejscach noclegowych w ośrodkach funkcjonujących w systemie. 

39. Organizacja imprez 

� VI Mi ędzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych - Opracowano projekt graficzny plakatu VI 

Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych. Przygotowano projekt folderu informacyjnego Zlotu. 

Wystąpiono do: TVP 3 Szczecin, TV Gawex, Polskiego Radia „Trójka”, Radia ESKA Szczecinek, Radia 

Koszalin, Radia RMF MAXXX Pomorze, Głosu Koszalińskiego, Kuriera Szczecińskiego, 

Automobilisty, Angory, Autoświat, Newsweek Polska z prośbą o objęcie imprezy patronatem 

medialnym. 

40. Współpraca z zagranicą 

� „Turniej Piłkarski w Amt Anklam Land” - Prowadzono sprawy organizacyjne związane z udziałem  

w dn. 30.04-02.05.2009 r. sportowców z gminy Borne Sulinowo w turnieju piłkarskim w Niemczech.  

W turnieju, zorganizowanym z okazji 60 rocznicy powstania klubu sportowego BLAU WEISS z Krien 

(Amt Anklam Land), udział wezmą druŜyny z gmin partnerskich: Bornego Sulinowa, Ralska oraz Amt 

Anklam Land. Borne Sulinowo reprezentować będą dwie 7-osobowe druŜyny – juniorzy oraz seniorzy. 
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Spotkanie w Niemczech jest pierwszym z planowanego cyklu turniejów. Kolejny odbędzie się  

w przyszłym roku w Bornem Sulinowie (z okazji 15. rocznicy powstania klubu Pionier 95). Natomiast  

w 2011 r. klub SK Ralsko będzie obchodził 10 urodziny i z tej okazji turniej zorganizowany zostanie  

w Czechach.     

41. Oświata 

� Wyprawka szkolna - Do szkół z terenu gminy Borne Sulinowo wystosowano pisma informujące  

o zasadach dot. przyznawania wyprawek w roku szkolnym 2009/10. Poproszono szkoły  

o sporządzenie prognoz dot. ilości uczniów, którzy spełnią kryterium dochodowe i zakwalifikują się do 

otrzymania wyprawki szkolnej.  

42. Działalność  Komisji ds. PRPA. 

� W okresie międzysesyjnym odbyły się 3 posiedzenia Komisji, na które wezwano 12 osób w celu 

zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego. Stawiło się 9 osób, z których 3 osoby podjęły decyzję 

o dobrowolnym zgłoszeniu się na terapię w systemie stacjonarnym lecznictwa odwykowego, 3 osobom 

uzaleŜnionym zakupiono bilety miesięczne z przeznaczeniem na dojazd na zajęcia terapeutyczne  

w systemie dziennym, 8 osób skierowano na badania okresowe i terapię podtrzymującą. Ustalono 

terminy przyjęcia na oddział psychiatryczny w celu przeprowadzenia detoksykacji 2 osób. Ponadto 

złoŜono 4 wnioski do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich o zobowiązanie do leczenia 

odwykowego. 

� Wszczęto 4 postępowania 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 3 teczki akt spraw w celu przebadania  i wydania opinii w przedmiocie uzaleŜnienia osób od 

alkoholu.  

� W dniu 28 marca  br. w Białym Borze odbył się  „ II Powiatowy Przegląd Teatrów Amatorskich – 

Bądźmy Razem 2009”, którego współorganizatorem była Gmina Borne Sulinowo. Gminę Borne 

Sulinowo w konkursie reprezentowała Grupa Teatralna „LIPA” z Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie 

(opiekun - Kamila Bykowska) oraz  grupa „Młodzi śpiewni”  ze świetlicy wiejskiej w Jeleniu (opiekun - 

Ewa Szyszka). Poza konkursem wystąpiła równieŜ  Grupa „BETON – Borneńska Ekipa Optymistycznie 

Nastawionych” reprezentująca Zespół Szkół w Bornem Sulinowie.  

 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

 
 

43. Trwają prace planistyczne nad nowym planem dla miasta Borne Sulinowo.  

W dniu 27 marca 2009 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 

oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku z wnioskiem o zaopiniowanie projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii, projekt planu zostanie wyłoŜony do publicznego wglądu na min.  

21 dni. 
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44. Wydano: 

− piętnaście zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

− pięć  wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

− cztery decyzje w sprawie podziałów nieruchomości; 

− dwa postanowienia w sprawie podziałów nieruchomości; 

− jedną decyzję rozgraniczeniową; 

− dwa postanowienia rozgraniczeniowe;  

− cztery zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu uŜytkowania z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

45. Trwają prace planistyczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla dz. nr 12/91, 12/68, 12/65, 12/64, 22/20 połoŜonych w obrębie Dąbrowica. Projekt uzyskał 

pozytywną opinię gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej. W dniu 20 lutego 2009 r. zostały 

skierowane pisma do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Sanepidu  

w Szczecinku w sprawie określenia zakresu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

Po uzyskaniu pozytywniej opinii projekt zostanie poddany dalszej procedurze planistycznej. 

46. Trwają prace nad zmianą studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

      dla  obrębu Piława, Silnowo, Kiełpino, Juchowo, Jelonek.  

W dniu 31 marca 2009 r. ukazało się obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany studium. 

Wysłano zawiadomienie do 38 instytucji uzgadniających projekt studium uwarunkowań z informacją  

o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań. 27 kwietnia 2009 r. mija termin składania przez 

w/w wniosków i uwag. Ponadto dn. 31 marca 2009 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Szczecinie oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej w Szczecinie o przedstawienie zakresu 

prognozy oddziaływania na środowisko. 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
46. Wydano dwanaście pozytywnych decyzji w sprawie wycinki drzew. 

47. Wydano trzy negatywne decyzje w sprawie wycinki drzew. 

48. Prowadzone są cztery postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia. 

49. Zakupiono 4 szt. słupów ogłoszeniowych. Całkowity koszt zamówienia wyniósł 7.137,00 zł brutto. 

50. Zakupiono 10 szt. ławek parkowych z oparciem oraz 10 szt. koszy ulicznych Ŝelbetonowych  

o poj. 70l. Całkowity koszt zamówienia wyniósł 8.845,00 zł brutto. 

51. Prowadzone jest postępowanie w sprawie najmu 2 szt. kabin sanitarnych (w tym jedna dla osób 

niepełnosprawnych) na okres od 27.04.2009 r. do 30.09.2009 r. Całkowity koszt najmu wyniesie 

3.136,00 zł brutto. 

52. Wydano jedną opinię w formie postanowienia dot. gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 
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53. Podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie 

na administrowanie cmentarzami komunalnymi i wojennymi na terenie Gminy Borne Sulinowo  

w 2009 r. 

 
INWESTYCJE 

 
54. Trwa przebudowa Alei Niepodległości w Bornem Sulinowie (2020 m). Generalny Wykonawca 

(Pol-Dróg Człuchów). 

55. Zakończono prace nad dokumentacją na adaptację projektu typowego kompleksu sportowego MOJE 

BOISKO – ORLIK 2012. Do Starostwa Powiatowego w Szczecinku złoŜono wniosek o wydanie 

pozwolenia na budowę. Jednocześnie przygotowano niezbędną dokumentację do ogłoszenia przetargu 

na wykonanie robót budowlanych na wybudowanie kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK 

2012. 

56. W ramach ZPORR do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie złoŜono wniosek o dofinansowanie 

zadania „ Adaptacja budynku powojskowego w Bornem Sulinowie na obiekt kulturalno-oświatowy - 

etap III”.  

57. Przygotowano dokumentację i ogłoszono przetarg nieograniczony na „ Adaptację budynku 

powojskowego w Bornem Sulinowie na obiekt kulturalno-oświatowy - etap III”. 

58. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na udzielenie i obsługę kredytu 

bankowego na finansowanie planowanego deficytu budŜetu gminy Bornem Sulinowo na 2009 r. oraz 

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych 

poŜyczek i kredytów . 

59. Podpisano umowę z firmą Agrobud z Koszalina na dostawę kostki brukowej, obrzeŜy i krawęŜników 

dla Gminy Borne Sulinowo na wartość 100.826,89,- zł brutto. 

60. Trwają prace nad załoŜeniem Gminnej Ewidencji Zabytków na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

61. Trwają prace remontowe nawierzchni zejścia na plaŜę przy ul. Jeziornej. 

62. Przeprowadzono remont podłogi w świetlicy wiejskiej w m. Krągi – połoŜono panele podłogowe. 

63. ZłoŜono wniosek na rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie Zespołu 

Szkół w Łubowie.  

64. ZłoŜono wniosek o pozwolenie na budowę kuchni i stołówki w Zespole Szkół w Łubowie.  

65. Trwają prace w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta  

i gminy.  

66. Rozesłano zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej miejskiej 

toalety publicznej w Bornem Sulinowie, wyłoniono wykonawcę –firma „EFEKTPROJEKT”  

ze Szczecinka – umowa w trakcie realizacji. 

67. Rozesłano zapytania ofertowe na sprzedaŜ papy termozgrzewalnej w ilości 900 m2, wybrano 

najkorzystniejszą ofertę firmy F.H.U. Mieczysław Michalkiewicz z Bornego Sulinowa i podpisano 

umowę. 

68. Wydano 3 decyzje zajęcia pasa drogowego. 

69. Wydano 3 decyzje lokalizacyjne sieci w pasie drogowym. 
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70. Podpisano 3 umowy udostępnienia nieruchomości na cele budowlane. 

 

BEZROBOCIE 

 

71. Od dnia 1 kwietnia br. w ramach prac publicznych zatrudnionych zostało 15 osób, które skierowane   

zostały do prac remontowo-budowlanych oraz porządkowych. 

72. Od dnia 1 i 6  kwietnia br. przyjętych zostało do odbycia staŜu łącznie 7 osób. Osoby te zostały 

skierowane m. in. do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Kultury i Rekreacji 

oraz do Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 

73. W wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie komisja konkursowa w dniu 15 kwietnia w tajnym 

głosowaniu – spośród trzech zgłoszonych i zakwalifikowanych do konkursu kandydatur - wyłoniła 

kandydata na dyrektora SP ZOZ – Pana Marka Dobrowolskiego ze Szczecinka.  

 

 
 

 
 
  

 

 

 


