
 
Sprawozdanie 

z działalności Burmistrza Bornego  Sulinowa 
w okresie międzysesyjnym 

 
 

Ostatnia sesja, na której przedstawiana była informacja z działalności  Burmistrza Bornego  
Sulinowa odbyła się 26 lutego 2010 roku. 
 
SPOTKANIA 

 
 dotyczące funkcjonowania boiska Orlik, 

 
 funkcjonowanie Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie - sprawy bieŜące szkoły, 

 
 w sprawie warunków sanitarnych w Zespole Szkół w Łubowie - SANEPID, 

 
 spotkanie z projektantem i Prezesem PWiK ze Szczecinka, 

 
 funkcjonowanie SP w Bornem Sulinowie – sprawy bieŜące szkoły,  

 
 spotkanie z gestorami branŜy turystycznej – omówienie udziału w imprezach wystawienniczych 

oraz targach turystycznych,  
 

 udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji ze Szczecinka, 

 
 udział w zebraniu sprawozdawczo-informacyjnym członków Polskiego Związku Emerytów 

Rencistów i Inwalidów z Koła Terenowego w Bornem Sulinowie, 
 

 udział w zebraniu sprawozdawczo-informacyjnym Ochotniczej StraŜy PoŜarnej  w Juchowie - 
sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2009 oraz omówienie spraw bieŜących, 

 
 podpisanie aktu notarialnego – Notariusz Złocieniec, 

 
 z zarządem OSP z Bornego Sulinowa-w sprawie przekazania budynku,    

UROCZYSTOŚCI 
 

 Przegląd Teatrów Amatorskich,  
 

 spotkanie z okazji Dnia Kobiet  zorganizowane przez członków Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów z Koła Terenowego w Bornem Sulinowie, 

 
 spotkanie z okazji Dnia Kobiet  zorganizowane przez członków Polskiego Związku Emerytów 

Rencistów i Inwalidów z Koła Terenowego z Łubowa, 
 

 obchody  IV rocznicy Klubu Aktywnego Seniora w Bornem Sulinowie, 
 

 IV rocznica Klubu Aktywnego Seniora w Bornem Sulinowie, 

 III Przegląd Teatrów Amatorskich „Promocja i zdrowy styl Ŝycia 2010” 

 Gala Konkursu Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego - Szczecinek, 

 Indywidualne Mistrzostwa Województwa kadetów o minerał Janusza Maszkiewicza w tenisie 
stołowym, 
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UDZIAŁ W KONFERENCJACH, ZJAZDACH  I  NARADACH 
 

 udział w spotkaniu roboczym zorganizowanym przez Lokalną Grupę Rybacką  w sprawie 
wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego składanych przez Gminy Województwa 
Zachodniopomorskiego wnioskach do aktualnego naboru na dofinansowanie w ramach 
programu Leader; 

 
 udział w spotkaniu dotyczącym gospodarki odpadami na terenie Województwa 

Zachodniopomorskiego – Szczecin, 
 
 
WYWIADY 
 
� dla Radia Koszalin. 
 
 
PRZYJĘCIA INTERESANTÓW  
 
W okresie międzysesyjnym Burmistrz oraz z Zastępcą Burmistrza przyj ął w sprawach skarg  
i wniosków  23 interesantów.  
 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

1.   Zawarto akt notarialny: 

•    na zbycie nieruchomości zabudowanej, połoŜonej w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 11/14,  

•    nabycia nieruchomości gruntowej, połoŜonej w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 480/2,  

2.  Zlecono uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie wyceny nieruchomości:  

• oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 1/130, połoŜonej w miejscowości 

Borne Sulinowo, obręb 07, 

• oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/173, połoŜonej w miejscowości 

Borne Sulinowo, obręb 05, 

• lokalu mieszkalnego nr 2, połoŜonego w budynku nr 41 na działce oznaczonej  

w ewidencji gruntów i budynków Nr 18/2, połoŜonej w miejscowości Juchowo, obręb Juchowo, 

• lokalu mieszkalnego nr 1, połoŜonego w budynku nr 3 na działce oznaczonej  

w ewidencji gruntów i budynków Nr 274, połoŜonej w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, 

• lokalu mieszkalnego nr 2, połoŜonego w budynku nr 3 na działce oznaczonej  

w ewidencji gruntów i budynków Nr 274, połoŜonej w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, 

• inwentaryzacji nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  

Nr 274, połoŜonej w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, 
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• oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 3/35, połoŜonej w miejscowości Borne 

Sulinowo, obręb 06, 

• lokalu mieszkalnego nr 3, połoŜonego w budynku nr 46B na działce oznaczonej  

w ewidencji gruntów i budynków Nr 66/2, połoŜonej w m-ci Borne Sulinowo, obręb 07. 

3.  Zlecono uprawnionemu geodecie:  

• podział nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 118/26, połoŜonej  

w miejscowości Jeleń, obręb Jeleń, 

• podział nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/21, połoŜonej 

w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07, 

• podział nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 1/198, 

połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07. 

4. Sporządzono i podpisano protokół uzgodnień do zawarcia aktu notarialnego nabycia               

przez Gminę Borne Sulinowo nieruchomości gruntowej, połoŜonej w miejscowości Łubowo, 

obręb Łubowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 480/2. 

5. Sporządzono i podpisano porozumienie z Agencją Nieruchomości Rolnej Filią w Koszalinie na 

wykorzystanie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 231, połoŜonej 

w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo. 

6. Podano do publicznej wiadomości poprzez: ogłoszenie w prasie lokalnej, umieszczenie              

na stronie internetowej, w BIP-e, na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie, tablicy ogłoszeń  

w referacie GN oraz wysłano do sołtysów informację w formie wykazów  

o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaŜy - w ilości 3 szt. 

7. Podano do publicznej wiadomości poprzez: ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej,    

w BIP-e oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o przetargach  na zbycie 

nieruchomości.  

8. Sporządzono i przesłano do GUS sprawozdanie „Gospodarka mieszkaniowa  

i  komunalna” dla miasta i gminy Borne Sulinowo. 

9. Rozliczono za miesiąc luty 2010r. fundusze remontowe za lokale komunalne, naleŜące do 

Wspólnot Mieszkaniowych na terenie miasta Borne Sulinowo. 

10. Zawarto umowy na dzierŜawę, następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Borne Sulinowo: 

●  nieruchomość zabudowaną budynkiem byłej wartowni o powierzchni 27,70 m2                               

wraz z gruntem o powierzchni 0,0068 ha, połoŜonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 

i budynków numerem 46/4, przy ul. Jana Brzechwy w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 

Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata. 

● ogródka działkowego nr 79 o powierzchni 0,0440 ha wydzielonego z nieruchomości gruntowej, 

połoŜonego na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 147 i 148  

w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 10 lat. 
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11.  Sporządzono Aneks do umowy dzierŜawy/najmu zawartej przez Gminę Borne Sulinowo: 

●  nr 32/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. na dzierŜawę nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej 

wartowni, połoŜonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 35/2, 

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

Sulinowo, 

● z dnia 25 sierpnia 2003 r. na najem lokalu uŜytkowego nr 6 o powierzchni 53,30 m2                

wraz z przynaleŜną piwnicą o powierzchni 6,40 m2, połoŜonego przy ul. Kościuszki                       

w budynku nr 26, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 244                   

w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo, 

● z dnia 01 września 2003 r. na dzierŜawę nieruchomości zabudowanej budynkiem hangaru, 

połoŜonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 7/76,                     

przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne 

Sulinowo.  

12. Wystawiono ofertę nieruchomości przeznaczonych do dzierŜawy, najmu: 

● część budynku uŜyteczności publicznej o powierzchni uŜytkowej 519,50 m2 wraz z gruntem  

o pow. 1225 m2, połoŜonym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 

3/20 przy ul. Szpitalnej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne 

Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata, stawka z tytułu dzierŜawy podana w wykazie: (za budynek 

3,00 zł./m2  +  22 % VAT miesięcznie, za grunt  1,00 zł/m2 + 22 % VAT miesięcznie) + podatek 

od nieruchomości,  

 ● nieruchomość gruntową o powierzchni 0,9397 ha, połoŜoną na działce oznaczonej  w ewidencji 

gruntów i budynków numerem 7/13 przy ul. Sportowej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 

Borne 04, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata, stawka z tytułu dzierŜawy podana  

w wykazie: 1,20zł./m2 + 22%VAT – rocznie + podatek  od nieruchomości,  

● nieruchomość gruntową o powierzchni 2,1750 ha, połoŜoną na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków numerem 65/1 w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, gmina Borne 

Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata, stawka z tytułu dzierŜawy podana w wykazie: średnia 

krajowa cena skupu 5,47q pszenicy ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

rocznie + podatek rolny, 

● część tj. 0,3400 ha z nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,2720 ha, połoŜonej na działce 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 89/22 przy ul. Wojska Polskiego  

w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 

rok, stawka z tytułu dzierŜawy podana w wykazie: 0,10zł./m2 + 22%VAT – miesięcznie + 

podatek od nieruchomości, 

●  budynek byłej wartowni o powierzchni 25,80 m2 wraz z gruntem przynaleŜnym o powierzchni 

97 m2, połoŜony na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 39/3 przy 

ul. Kruczkowskiego w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. 
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Okres dzierŜawy 3 lata, stawka z tytułu dzierŜawy podana w wykazie: za budynek byłej 

wartowni - 5,50 zł. za 1 m2 + 22 % VAT miesięcznie za grunt 1,00 zł. za 1 m2 + 22 %VAT 

miesięcznie + podatek od nieruchomości. 

13. Nadano numer porządkowy dla nieruchomości: 

● oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 55/180, połoŜonej przy ul. Chrobrego w m-ci Borne 

Sulinowo, obręb Borne 07 – otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 31 E, 

14. Przygotowano projekt zarządzenia w sprawie ustalenia stawek za dzierŜawę gruntów, najem 

obiektów, pomieszczeń i lokali uŜytkowych stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo. 

15.Przygotowano projekt zarządzenia dot. powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia 

przetargu nieograniczonego na dzierŜawę części nieruchomości zabudowanej budynkiem 

uŜyteczności publicznej, znajdującej się na działce oznaczonej w ewidencji gruntów   

i budynków numerem 3/20, połoŜonej przy ul. Szpitalnej 1 w miejscowości Borne Sulinowo, 

obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo wraz z gruntem, stanowiącej własność Gminy Borne 

Sulinowo na okres 3 lat.   

16. Dokonano waloryzacji na 2010 rok zawartych umów dzierŜaw i najmu o średnioroczny 

wskaźnik wzrostu cen od towarów  i usług konsumpcyjnych, który zgodnie z Komunikatem 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r., ogółem w 2009 roku 

wyniósł: 3,5 %   (M.P. z 2010 r., Nr 4, poz. 43). 

17. Udzielono Starostwu Powiatowego w Szczecinku 25 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. 

18. Wydano zaświadczenia o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego – 7 szt. oraz o 

posiadaniu gospodarstwa rolnego – 1 szt. 

19. Poświadczono oświadczenie w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym 2-szt. 

20. Pozytywnie zaopiniowano Roczne Plany Łowieckie dla: 

-    Koła Łowieckiego „BORUTA”, 

-    Koła Łowieckiego „SOKÓL”. 

21. Przygotowano projekt zarządzenia  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania lustracji 

       i wydawania protokołów oględzin drzew i krzewów. 

22. Wezwano 10 osób do uzupełnienia braków formalnych we wniosku  o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew/krzewów. 

23. Przeprowadzono lustrację w terenie, w wyniku której sporządzono protokoły niezbędne do 

wydania decyzji dot. wycinki drzew/krzewów. 

24. Podpisano umowę sprzedaŜy drewna - 2 szt. 

25. Wszczęto postępowanie  w sprawie wymierzenia kary odnośnie nielegalnej wycinki    

      drzewa przeprowadzonej w Rakowie. 
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26. Przygotowano projekt zarządzenia w sprawie szczegółowych warunków wyłapywania 

       bezdomnych i wolnoŜyjących kotów z terenu miasta Borne Sulinowo. 

27. Dokonano zakupu 2 szt. pułapek Ŝywochwytnych na łapanie dzikich kotów w celu 

      przeprowadzenia zabiegów kastracji/sterylizacji. 

28. Podpisano porozumienie z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w sprawie warunków 

      wyłapywania bezdomnych i wolnoŜyjących kotów z terenu miasta Borne Sulinowo. 

29. Zawarto na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z poń. zm.) umowę z lekarzem weterynarii Panem 

Tadeuszem Perskiewiczem na świadczenie usług z zakresu zabiegów i opieki weterynaryjnej 

nad zwierzętami bezdomnymi z terenu miasta Borne Sulinowo. 

30. Wydano Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Szczecinku decyzję w sprawie wyznaczenia 

kandydatów na rzeczoznawców do szacowania zwierzyny. 

31. Przyjęto do rozpatrzenia 10 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2010. 

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE 

 

32. W miesiącu marcu 2010 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie informację 

o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym 

tj.  za miesiąc luty 2010 r.  

33. W miesiącu marcu 2010 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowe w Szczecinie 

sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie za 2009 r. 

34. W miesiącu marcu 2010 r. przesłano do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w Szczecinie wniosek o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody 

z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych za 2009 rok.  

35. W miesiącu marcu 2010 r. przesłano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wniosek o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia  

z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami 

jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod 

sztuczne zbiorniki wodne.  

 
PROMOCJA I WSPÓŁPRACA 

 
 
36. Udział w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym 

a) kontynuacja projektów  - Infrastruktura Bibliote k „Modernizacja budynku oraz zakup 

mebli i sprzętu do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie” 
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Na wniosek MKiDN, z dyrektorem MBP uszczegółowiono i przesłano dn. 10.03.2010r. do MKiDN 

sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania. 

 

PFRON „Uczeń na wsi-pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby zamieszkujące gminy 

wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” 

Opracowano i przesłano dn. 10.03.2010r. do PFRON O/Zachodniopomorski sprawozdanie 

finansowe  z realizacji programu w Gminie Borne Sulinowo. 

 

Program rządowy Radosna Szkoła „Urządzenie miejsc zabaw dla uczniów klas 1-3 w szkołach 

podstawowych Gminy Borne Sulinowo” 

Zgodnie z zaleceniami Kuratorium Oświaty w Szczecinie, wypełniono i przesłano kwestionariusz 

dot. sposobu wyboru dostawców sprzętu w ramach programu. 

 

Program wyrównywania róŜnic między regionami II 

Dokonano szczegółowych ustaleń dotyczących pojazdu, który zostanie zakupiony w ramach 

programu. 

 

PO Kapitał Ludzki „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagroŜonych wykluczeniem 

społecznym w gminie Borne Sulinowo” 

Na wniosek WUP w Szczecinie, sporządzono i przesłano nowe wnioski o płatność, które zostały 

ostatecznie zaakceptowane. Projekt został całkowicie rozliczony.  

 

PROW 2007-13  Odnowa Wsi „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez 

stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych” 

Przekazano wykonawcy plac budowy. 

 

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

w miejscowościach Liszkowo, Nobliny i Rakowo” 

Dn. 26.02.2010r.  rozstrzygnięto przetargi na remonty świetlic wiejskich. Kwota uzyskana w 

przetargu opiewa na 627.230,00 zł brutto i  jest niŜsza od przewidywanej o 341.101,39 zł. Trwają 

przygotowania do rozpoczęcia prac budowlanych. 

 

PROW 2007-13  Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej „Rozwój systemu 

segregacji odpadów komunalnych w Gminie Borne Sulinowo” 

Otrzymano negatywną decyzję w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu. 

Wezwano Urząd Marszałkowski do usunięcia naruszenia prawa w związku z oceną wniosku i do 

ponownego rozpatrzenia wniosku.   
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b) złoŜone wnioski o dotacje    

PROW 2007-13, Program Leader, działanie Odnowa i Rozwój Wsi  

Dn. 15 marca br. złoŜono wniosek  o dofinansowanie realizacji projektu „Odnowa obszarów 

wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-

rekreacyjnych w miejscowościach Liszkowo i Silnowo”. Planowane koszty realizacji projektu -  

258.596,04 zł. Kwota wnioskowanego dofinansowania – 130.000,00 zł. 

 

PROW 2007-13 „Małe projekty”  

Dn. 15.03.2010r. w siedzibie LGD „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu złoŜono następujące wnioski: 

1)  „Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej obszaru LGD „Partnerstwo Drawy” poprzez budowę 

„Miejskiej ścieŜki turystyczno-spacerowej w Bornem Sulinowie”. Wartość projektu – 35.203,10 zł, 

kwota wnioskowanego dofinansowania 12.000,00 zł. 

2) „Aktywizacja społeczna mieszkańców Bornego Sulinowa i rozwój turystyki w regionie 

zachodniopomorskim poprzez organizację w Bornem Sulinowie w terminie 19-22 sierpnia 

2010r.VII Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych "Gąsienice i Podkowy" (wniosek 

złoŜony w imieniu CKiR w Bornem Sulinowie). Wartość projektu – 95.237,58 zł, kwota 

wnioskowanego dofinansowania 12.000,00 zł. 

3) „ Zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Śmiadowie poprzez zakup wyposaŜenia oraz 

poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów historycznych”. Wartość projektu – 20.398,38 zł, kwota 

wnioskowanego dofinansowania – 12.000,00 zł. 

4) „Zwi ększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Juchowie poprzez zakup wyposaŜenia oraz 

poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów historycznych”. Wartość projektu – 26.406,86 zł, kwota 

wnioskowanego dofinansowania – 12.000,00 zł. 

5) „Popularyzacja przedsięwzięć sportowych poprzez organizację turnieju piłkarskiego "EuroBorne 

2010”. Wartość projektu – 30.688,45 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania – 17.700,00 zł. 

 

c) przygotowania do złoŜenia wniosków 

PROW 2007-13  Odnowa Wsi  

W związku z planowanym ogłoszeniem kolejnego naboru, trwają przygotowania do złoŜenia 

wniosków. Planowane jest złoŜenie wniosku na realizację kolejnych stref sportowo-rekreacyjnych              

w m. Juchowo, Krągi i Silnowo (Dolne). Trwają takŜe przygotowania do wykonania dokumentacji 

budowlanej na remont kolejnych świetlic wiejskich. CKiR dokonało wyboru wykonawcy 

dokumentacji. W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja dla 3 świetlic w: Łubowie, 

Piławie i Silnowie. 
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37. Promocja 

a) strona internetowa  

Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek podległych 

oraz innych instytucji, aktualizowano urzędową stronę internetową www.bornesulinowo.pl.  

b) materiały graficzne  

� wykonanie projektu graficznego pieczęci Izby Muzealnej 

� opracowanie graficzne "papieru firmowego" Budynku Kulturalno-Oświatowego w Bornem 

Sulinowie 

� opracowanie graficzne i druk zaproszeń na III Przegląd Teatrów Amatorskich 

� opracowanie graficzne, druk kopert i Ŝyczeń Wielkanocnych 

� wybrano 20 zdjęć historycznych z okresu niemieckiego i radzieckiego Bornego Sulinowa na salę 

narad Urzędu Miejskiego. Zdjęcia zostały opisane i wydrukowane w drukarni. 

c) inne  

Dn. 25.02.2010r. zgłoszono do Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego „Modernizacja Roku 2009” 

– edycja XIV 3 inwestycje zakończone w 2009r.: 

� modernizację Budynku Kulturalno-Oświatowego przy Al. Niepodległości 28 w Bornem Sulinowie 

(kat. obiekty uŜyteczności publicznej) 

� modernizację Al. Niepodległości w Bornem Sulinowie (kat. drogi i obiekty mostowe) 

� modernizację pensjonatu „Magnolia” (kat. obiekty hotelarsko-turystyczne) 

 

38. Zagospodarowanie terenu gminy 

Wystąpiono do 4 firm z zapytaniem ofertowym na wykonanie ścieŜki turystyczno - spacerowej  

w Bornem Sulinowie. 

 

39. Współpraca w ramach związków międzygminnych i stowarzyszeń 

a) Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Drawy 

Dn. 12.03.2010r. odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia, podczas którego podjęto 

m.in. uchwały w sprawie przyjęcia lokalnej strategii rozwoju obszarów zaleŜnych od rybactwa oraz 

zatwierdzenia składu i regulaminu komitetu sterującego. Pracownik referatu reprezentuje gminę 

Borne Sulinowo w stowarzyszeniu oraz jest członkiem komitetu LGR „Partnerstwo Drawy”. 

Termin składania wniosków został przesunięty do końca marca 2010r. 

b) Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” – Pr ogram LEADER 

- Dn. 3 marca br. pracownik Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy” udzielał w Urzędzie 

Miejskim w Bornem Sulinowie potencjalnym wnioskodawcom porad dot. przygotowania 

wniosków o dofinansowanie. 
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- Dn. 15 marca br. LGD „Partnerstwo Drawy” zakończyła I nabór wniosków. Wg  informacji 

uzyskanych ze stowarzyszenia, z terenu gminy Borne Sulinowo wpłynęło 17 wniosków. Pierwsze 

informacje dot. wyników oceny pojawią się ok. 30 marca br., po posiedzeniu Rady LGD.   

 

40. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Dn. 24.02.2010r. w Jeleniu pracownicy referatu wzięli udział w spotkaniu Stowarzyszenia 

Miłośników Sołectwa Jeleń. Spotkanie dot. moŜliwości pozyskania przez stowarzyszenie środków 

finansowych z budŜetu Gminy Borne Sulinowo i środków zewnętrznych.  

 

Podpisano 12  umów z zarządami  organizacji pozarządowych, które  złoŜyły swoją ofertę  

w ramach otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych w 2010r. Zadania realizowane 

będą z zakresu: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałanie patologiom 

społecznym, ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Podpisano 3  umowy z zarządami  organizacji pozarządowych, które będą realizować zdania 

publiczne w ramach Uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XV/152/2007 z dn.  

6 grudnia 2007r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budŜetu gminy Borne 

Sulinowo podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu 

osiągnięcia zysków, sposobu rozliczania tej dotacji oraz kontroli wykonywanego zadania.  

 

Przekazano organizacjom pozarządowym pierwsze transze dotacji na realizację zadań publicznych.  

 

41. Współpraca z zagranicą 

W dniach 19-21 lutego 2010r. oficjalna delegacja Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie w skład 

której weszli:  Burmistrz Bornego Sulinowa, Z-ca Burmistrza, 3 radnych oraz 2 pracowników 

referatu PW, złoŜyła wizytę w partnerskiej gminie Ralsko w Republice Czeskiej. Delegacja 

spotkała się ze starostą Milosem Tita, wicestarostą Vaclavem Bilickim oraz zarządem Klubu SK 

Ralsko, który w dniach 14-15 maja 2010r. weźmie udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki 

NoŜnej w Bornem Sulinowie zorganizowanym z okazji 15-lecia Klubu Sportowego Pionier 95’. 

Dn. 20 lutego br. delegacja spotkała się takŜe w Urzędzie Miejskim Zlonice ze starostą Rudolfem 

Cizek i mieszkanką Zlonic , której ojciec w latach 1943-45 przebywał na przymusowych robotach 

w garnizonie Gross Born. 

 

42.  Turystyka 

Dn. 10 marca 2010r. w Urzędzie Miejskim zorganizowano spotkanie z gestorami branŜy 

turystycznej. Spotkanie dot.: 
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� wspólnego udziału Urzędu Miejskiego oraz gestorów branŜy turystycznej w imprezach 

wystawienniczych oraz targach turystycznych w 2010r., 

� zorganizowania Study Tour dla dziennikarzy - podróŜników Stowarzyszenia "Globetrotter", 

� organizacji II edycji majówki w Bornem Sulinowie. 

 

Na wniosek gestorów branŜy turystycznej wystąpiono do Prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy i 

PodróŜników „Globetrotter” z zapytaniem dot. nazw wydawnictw, których dziennikarze odwiedzą 

Borne Sulinowo podczas Study Tour. 

 

43. Sport 

W dniach 17.02 i 09.03.2010r. w CKiR w Bornem Sulinowie pracownicy referatu uczestniczyli  

w spotkaniu komitetu organizacyjnego ds. organizacji w terminie 14-15.05.2010r. obchodów  

15-lecia Klubu Sportowego Pionier 95’. Przygotowano pismo do potencjalnych sponsorów o 

finansowe wsparcie przedsięwzięcie.   

 

44. Organizacja imprez 

Dn. 04.03.2010r. kierownik referatu uczestniczył w spotkaniu w Muzeum OręŜa Polskiego  

w Kołobrzegu. W spotkaniu udział wzięli: dyrektor Muzeum Paweł Pawłowski, władze 

Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa, dyrektor CKiR w Bornem 

Sulinowie oraz organizatorzy 4 imprez o charakterze militarnym w woj. zachodniopomorskim.  

Z inicjatywy wicemarszałka województwa, Witolda Jabłońskiego, podpisano wstępną umowę dot. 

wspólnej promocji tegorocznych imprez militarnych (w tym VII Mi ędzynarodowego Zlotu 

Pojazdów Militarnych „Gąsienice i Podkowy”) w regionie zachodniopomorskim.  

 

45. Oświata 

a) stypendia szkolne 

W związku z prośbą wnioskodawcy o umorzenie nierozliczonej części stypendium za okres 

wrzesień – grudzień 2009r.,  wydano decyzje, w których Burmistrz Bornego Sulinowa odstąpił od 

Ŝądania zwrotu nierozliczonego świadczenia. Wstrzymano jednakŜe dalszą wypłatę stypendium dla 

3 dzieci wnioskodawcy.  

b) inne 

W związku z koniecznością sporządzenia przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie informacji do 

MEN nt. analizy skuteczności działań państwa w zakresie pomocy materialnej dla uczniów, 

sporządzono  sprawozdanie nt. wykorzystania przez Gminę Borne Sulinowo środków przekazanych 

przez Wojewodę na wypłatę wyprawek, zasiłków szkolnych i stypendiów.    
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
 

46. Wydano: 

1) Trzydzieści cztery zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2) Dwanaście wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

3) Pięć decyzji w sprawie podziałów nieruchomości. 

4) Pięć postanowień w sprawie podziałów nieruchomości. 

5) Dwie decyzje rozgraniczeniowe. 

6) Pięć zaświadczeń w sprawie zmiany sposobu uŜytkowania  

 

47. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 

Juchowo, Kiełpino, Jelonek, Piława, Silnowo. 

W dniu 18 lutego 2010r. projekt zmiany studium został przekazany do 26 instytucji uzgadniających 

w celu zatwierdzenia. Do dnia 17 marca 2010r. projekt uzgodniło 17 instytucji. W dniu 12 marca 

2010r  Konserwator zabytków przesłał pismo w sprawie nie uzgodnienia projektu studium. Pismo 

zawiera wskazówki i wnioski , które naleŜy uzupełnić. Po dokonaniu zmian Konserwator 

pozytywnie zaopiniuje projekt studium. Pismo zostało przekazane w dniu 15 marca do wykonawcy 

studium w celu dokonania zmian zgodnie z pismem Konserwatora. Uzgodnienia potrwają do dnia 

24 marca 2010r.  

48. Projekt miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego dla dz. nr 12/91, 12/68, 12/65, 

12/64, 22/20 połoŜonych w obrębie Dąbrowica. 

Projekt uzyskał pozytywną opinię Konserwatora Zabytków. Od dnia 29 marca 2010r. zostanie 

wyłoŜony do publicznego wglądu. Dnia 15 kwietnia 2010r. odbędzie się dyskusja publiczna. 

49. Projekt planu dla obrębu Kiełpino. 

Trwają prace planistyczne nad przedmiotowym dokumentem. Zakres opracowania został 

uzgodniony z Wykonawcą oraz Geodetą. Planowany termin uchwalenia ok. listopada 2010r. 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

50. Prowadzone są cztery postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

51.W ramach zadań bieŜących powierzonych gminom na rok 2010 podpisano aneks stanowiący 

załącznik do porozumienia zawartego w dniu 28 lutego 2007 r. pomiędzy Wojewodą 

Zachodniopomorskim, a Gminą Borne Sulinowo w sprawie powierzenia zadań dotyczących 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 

52. Przyjęto regulaminu zasad przyznawania dofinansowania działań polegających na likwidacji 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo. 
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53.W dniach 15.03.2010 – 20.03.2010 na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo wraz z 

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie prowadzona będzie 

zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych. Zbiórka odpadów w całości 

zostanie sfinansowana z budŜetu gminy ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. Całkowity koszt zadania wyniesie 9.394,46zł brutto. 

54 .Wydano jedną opinię w formie postanowienia dot. gospodarki odpadami niebezpiecznymi.  

55. Zakupiono 20 szt. koszy ulicznych z tworzywa sztucznego o pojemności 50l ze słupkiem  

w kolorze zielonym. Całkowity koszt zamówienia wyniósł 3.159,80 zł brutto. 

56.PrzedłoŜono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego informacje  

o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu na terenie Gminy Borne Sulinowo za okres: 

2009 rok, określające stan na dzień: 31 grudnia 2009r. 

57.PrzedłoŜono do Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie 

Rejonowy Oddział w Koszalinie sprawozdanie RRW-13 z wykonania obiektów małej retencji 

wodnej za 2009 rok. 

58.PrzedłoŜono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego sprawozdanie 

(RRW-2)  z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi w roku 2009. 

59. PrzedłoŜono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego sprawozdanie  

z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w roku 2009 (KPOŚK). 

 
INWESTYCJE 

 
60. Trwają prace na zadaniu: Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie 

ogólnodostępnych stref sportowo – rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń, Łubowo, Piława  

i Radacz. W drodze zamówienia publicznego wyłoniono i podpisano umowę na pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

61.  W drodze przetargu nieograniczonym  na utrzymanie i eksploatację oświetlenia ulicznego 

będącego własnością Gminy Borne Sulinowo wyłoniono nowego usługodawcę i podpisano umowę.  

62. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na zadanie :  Termomodernizacja 

Zespołu Szkół w Łubowie oraz Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem 

Sulinowie. 

63. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawców na zadanie: Remont połączony z 

modernizacją świetlic wiejskich w miejscowościach Liszkowo, Nobliny i Rakowo. Zadanie 

realizowane pod kierownictwem Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. 15 marca 

przekazano place budów. 

64. Podpisano umowę z dostawcą samochodu marki Mercedes Sprinter w ramach zadania: Dostawa 

autobusu z windą oraz 2 miejscami na wózki inwalidzkie do przewozu dzieci i młodzieŜy 

niepełnosprawnej. 

65. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na Udzielenie i obsługę kredytu bankowego. 
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66. Przygotowano i wysłano do UZP roczne sprawozdanie ZP-SR1 z udzielonych zamówień przez 

Gminę Borne Sulinowo w 2009r. 

67. Przygotowano dokumentację i ogłoszono przetarg nieograniczony na Dostawę urządzenia do pomiaru 

prędkości i rejestrowania pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość wraz z  wyposaŜeniem dla Gminy 

Borne Sulinowo. 

68. Przygotowano wniosek o przyznanie pomocy w ranach działania 413 WdraŜanie lokalnych strategii 

rozwoju dla małych projektów Oś 4 LEADER w ramach PROW 2007-2013 na realizację zadania: 

zagospodarowanie dawnego cmentarza ewangelickiego w miejscowości Kiełpino. 

69. Przygotowano wniosek o przyznanie pomocy w ranach działania 413 WdraŜanie lokalnych strategii 

rozwoju dla małych projektów Oś 4 LEADER w ramach PROW 2007-2013 na realizację zadania: 

wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w miejscowości Łubowo. 

70. Przygotowano wniosek o przyznanie pomocy w ranach działania 413 WdraŜanie lokalnych strategii 

rozwoju dla małych projektów Oś 4 LEADER w ramach PROW 2007-2013 na realizację zadania: 

doposaŜenie w sprzęt komputerowy oraz niezbędne meble Centrum Informacji Turystycznej  

w Bornem Sulinowie. 

71. Trwają prace remontowe klatki schodowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem 

Sulinowie. Wyłoniono wykonawcę na dostawę i montaŜ wykładziny „Gamrat Norma 43” na schody 

i korytarze. 

72. Trwa akcja zimowa. Od grudnia do 28 lutego łączne koszty zimowego utrzymania dróg sięgnęły 

180 tys. zł. 

73. Przygotowano dokumentację i złoŜono wniosek o pozwolenie na budowę oświetlenia ogólnodostępnej 

strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Radacz. 

74. Przygotowano dokumentację i złoŜono wniosek o pozwolenie na przebudowę budynku uŜyteczności 

publicznej w miejscowości Borne Sulinowo. 

75. Przygotowano dokumentację i złoŜono w Starostwie Powiatowym w Szczecinku 2 zgłoszenia  

o planowanych robotach budowlanych do wykonania. 

76. W zakresie udostępnienia nieruchomości gminnych w związku z prowadzonymi inwestycjami 

przygotowano i podpisano 12 umów na udostępnienie nieruchomości na cele budowlane. 

77. W zakresie uzgodnień dotyczących zajęcia pasów drogowych dróg gminnych: 

-  uzgodniono 16 zjazdów indywidualnych z dróg, 

- wydano 2 decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektów handlowych 

   i reklam, 

-  wydano 4 decyzje lokalizacyjne w pasie drogowym, 

-  wydano 1 decyzję na lokalizację projektowanego przyłącza gazowego ś/c, 

-  wydano 1 uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu drogowego. 

78. Trwają prace związane z remontem cząstkowym dróg bitumicznych na terenie miasta. 
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SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 
79. Przygotowano ankietę do projektu „Nowa wiedza, nowa jakość”, która ma na celu dostosowanie 

ofert szkoleniowych w roku 2010 do potrzeb Urzędu. Będzie ona podstawą do wprowadzenia zmian 

do projektu prowadzących m.in. do zwiększenia ilości uczestników, w tym teŜ do zwiększenia 

miejsc dla pracowników starostw i gmin wiejskich. 

80. W związku z podpisaniem umowy współpracy z Pomorską Akademią Kształcenia Zawodowego 

Sp. z o.o. w Szczecinie na realizację projektu „Nowa wiedza, nowa jakość” opracowano Plan 

Szkoleniowy Urzędu na rok 2010. 

81. W dniu 1 marca br. ogłoszono nabór na nowo utworzone stanowiska urzędnicze Młodszego 

StraŜnika StraŜy Miejskiej ( 2 etaty). Termin składania ofert upłynie w dniu 19 marca 2010 roku. 

82. Przygotowano sprawozdania  WOG i KOW za miesiąc luty br. do Sądu Rejonowego  

w Szczecinku z przebiegu wykonania prac przez skazanych na cele społecznie uŜyteczne. 

83. W miesiącu marcu podpisano z PUP w Szczecinku 2 umowy o organizację robót publicznych,  

w ramach których zatrudniono 7 osób oraz 1 umowę o zorganizowanie staŜu, w ramach której staŜ 

odbywa 1 osoba. 

84. Sporządzono i wysłano do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie sprawozdanie z realizacji 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku. 

85. W okresie międzysesyjnym odbyły się 2 posiedzenia Gminnej Komisji ds. Profilaktyki  

i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, na które wezwano 14 osób w celu przeprowadzenia 

rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego. Jednej osobie przyznano 

dofinansowanie na dojazdy na terapię, a 3 osobom przyznano dofinansowanie w związku  

z udziałem w terapii podtrzymującej. Ponadto Komisja rozpatrzyła wnioski placówek oświatowych 

o sfinansowanie prenumeraty czasopism, spektakli profilaktycznych dla uczniów oraz wyjazdu do 

Zakładu Karnego w Czarnem. 

86. Podpisano aneks do umowy na serwis systemu ZWROTY. 

87. W dniu 27 lutego br. odbył się etap gminny III Przeglądu Teatrów Amatorskich „Promocja  

i Zdrowy Styl śycia 2010”, który zorganizowała i przeprowadziła Gminna Komisja ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W imprezie wzięło udział 9 grup teatralnych z terenu 

gminy Borne Sulinowo. W III Przeglądzie Teatrów Amatorskich w dniu 20 marca br. gmina Borne 

Sulinowo będzie reprezentowana przez Zespół BETON z Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie oraz 

Zespół „DEER” ze Szkoły Podstawowej w Jeleniu. 

88. Dokonano instalacji i konfiguracji sieci komputerowej w sali komputerowej w ZS w Łubowie. 

89. Podpisano umowę na zakup i instalację tablicy interaktywnej wraz z dedykowanym 

oprogramowaniem w Zespole Szkół w Łubowie. 

90. Rozpoczęto prace przygotowawcze do zestawienia połączenia radiowego łączącego szkołę  

ze świetlicą wiejską  w Juchowie  w celu udostępnienia Internetu. 
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91. Rozpoczęto prace przygotowawcze do przeniesienia pracowni komputerowej  świetlicy wiejskiej  

w Jeleniu. 

92. Zakupiono oprogramowanie antywirusowe do komputerów w świetlicy wiejskiej w Jeleniu. 

93. Przyjęto opłatę skarbową na kwotę 1.321,00 zł. 

94. Zarejestrowano 1301 pism wpływających do Urzędu. 

95. Wysłano 4.991 przesyłek poleconych, 316 listy zwykłe oraz około 50 sztuk plakatów. 

96. W ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi na tablicy Urzędu wywieszono 

30 obwieszczeń. 


