
 

Sprawozdanie 

z działalności Burmistrza Gminy Borne Sulinowo w okresie międzysesyjnym 

 

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

się 23 października 2009 roku. 

 

SPOTKANIA 

� Starostwo  Powiatowe w  Szczecinku - realizacja projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów uŜyteczności 

publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, 

szczecineckiego i świdwińskiego”. 

� Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Koszalinie  - nieodpłatne przejęcie nieruchomości ANR 

na cele publiczne 

 

WYWIADY 

� Program Samorządowy – Telewizja Gawex Szczecinek 

� Radio Born – wywiad dotyczący prowadzonych inwestycji w Bornem Sulinowie  

 

W okresie międzysesyjnym Burmistrz wraz z Zastępcą Burmistrza przyj ął w sprawach skarg  

i wniosków  24 interesantów. 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

1.  Podpisano akt notarialny zbycia lokalu komunalnego nr 7, połoŜonego w miejscowości Borne Sulinowo,  

Al. Niepodległości 46E, na działce oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 66/2.  

2. 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 Cieminie, 

oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 63/4 o pow. 0,0400 ha  i Nr 63/5 o pow. 0,0400 ha.  

3. Wydano zawiadomienie o zmianie opłaty rocznej z tyt. uŜytkowania nieruchomości połoŜonej w miejscowości 

Silnowo, obręb Silnowo, oznaczonej Nr 11/8 o pow. 0,0876 ha. 

4. Wydano decyzję o wygaszeniu prawa uŜytkowania ustanowionego na nieruchomości połoŜonej w Silnowie,  

oznaczonej Nr 45/1 o pow. 0,0300 ha.  

5.  Zlecono uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie wyceny nieruchomości:  

− oznaczonej Nr 11/14, połoŜonej w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, 

− oznaczonej Nr 62/5 i 62/6, połoŜonej w miejscowości Przyjezierze, obręb Przyjezierze, 

− oznaczonej Nr 195/3, połoŜonej w miejscowości Kiełpino.  

6. Podano do publicznej wiadomości poprzez: ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej, w BIP-e 

oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o terminach przetargów na zbycie nieruchomości w dniu  

2 grudnia 2009r. i w dniu 10 grudnia 2009r.  



 2 

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

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

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

8. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku 21 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. 

9.   Wydano 3 zaświadczenia dla rolników o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego oraz uŜytków rolnych.  

10.  Wydano zaświadczenia o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego - w ilości  9 szt. 

11. Udzielono informacji odnośnie cięŜaru realnego. 

12. Udzielono Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu delegatura w Pile informację 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 -  

w ilości 10 szt. 

13. Udzielono Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie informację, 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. 

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

wieczystej: 

− Nr 16494 nieruchomości połoŜonej w gminie Borne Sulinowo, miejscowości Ciemino, oznaczonej  

w ewidencji gruntów działką Nr 38/2 o pow. 0,2900 ha;  

− Nr 16757 nieruchomości połoŜonych w gminie Borne Sulinowo,  miejscowości Rakowo, oznaczonych  

w ewidencji gruntów działkami Nr 99/6 o pow. 0,0249 ha; Nr 232/4 o pow. 0,0300 ha; 

− Nr 16358 nieruchomości połoŜonej w gminie Borne Sulinowo, miejscowości Nobliny, oznaczonej  

w ewidencji gruntów działką Nr 139 o pow. 0,0900 ha;  

− Nr 16472 podziału nieruchomości, połoŜonej w gminie Borne Sulinowo,  miejscowości Kiełpino, oznaczonej 

w ewidencji gruntów działką Nr 195 o pow. 2,1800 ha;  

15.  Wysłano informację do sołtysów w sprawie polowań zbiorowych organizowanych przez:  

− Nadleśnictwo Borne Sulinowo;  

− Koło Łowieckie „BORUTA”; 

16. Wystosowano do sołtysów pisma w sprawie udzielenia informacji na temat osób posiadających psy ras 

uznanych za agresywne w myśl rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

wykazu ras psów uznanych za agresywne (Dz. U. 2003r. Nr 77 poz. 687) oraz art. 10 ustawy o ochronie 

zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002). 

17. Wysłano do sołtysów zapytanie w sprawie udziału w targach POLSKIE ZBOśA 2010, organizowane  

w miejscowości Modrza koło Poznania. 

18. Udzielono Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie informacji na temat stanu 

majątkowego osób fizycznych. 

19.  Zawarto umowę dzierŜawy na ogródek działkowy nr 63 o powierzchni 0,0400 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. 



 3 

20. Zawarto z Sołectwem Śmiadowo porozumienie na uŜytkowanie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej 

w ewidencji gruntów i budynków numerem 2/13 o powierzchni 0,1846 ha, połoŜonej w miejscowości 

Śmiadowo, gmina Borne Sulinowo. Porozumienie zawarte jest na czas określony - 3 lata.  

21. Sporządzono umowę na dozór magazynowej wiaty, posadowionej na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków numerem 7/374, połoŜonej przy ul. Orła Białego w miejscowości Borne Sulinowo, 

obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo. Umowa dozoru zawarta na czas określony – 3 lata. 

22. Rozwiązano umowy na dzierŜawę następujących nieruchomości: 

− ogródka działkowego nr 56 o powierzchni 0,0225 ha, wydzielonego z nieruchomości gruntowej, połoŜonego 

na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 147 i 148 w miejscowości Krągi,  

− nieruchomość gruntową, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 8/5, połoŜoną w Juchowie. 

 23. Wystawiono ofertę nieruchomości przeznaczonych do dzierŜawy, najmu: 

− część tj. 0,0225 ha z nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1274 ha, oznaczonej numerem 12, połoŜonej 

przy ul. Bolesława Chrobrego w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo. 

Okres dzierŜawy 3 lata, stawka z tytułu dzierŜawy podana w wykazie: 2,50 zł. za 1 m 2 +  22 % VAT 

miesięcznie + podatek od nieruchomości,  

− lokal uŜytkowy o powierzchni 47,22 m2 wraz z przynaleŜną piwnicą o powierzchni 5,40 m2, połoŜony przy 

ul. Lipowej w budynku nr 6, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 3/5  

w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 10 lat, stawka  

z tytułu dzierŜawy podana w wykazie: 6,00 zł. za 1 m2 + 22 % VAT miesięcznie + podatek od 

nieruchomości, 

− ogródki działkowe: nr 5 o powierzchni 144 m2, nr 6 o powierzchni 244 m2, nr 11o powierzchni 189 m2 

wydzielone na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 1/2, połoŜonej przy  

ul. Rzemieślniczej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo Okres 

dzierŜawy 3 lata, stawka z tytułu dzierŜawy podana w wykazie: 0,10 zł. za 1 m2  rocznie. 

24. Nadano numer porządkowy dla nieruchomości: 

− oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 79/4, połoŜonej w miejscowości Radacz, obręb Radacz – 

otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 27 A, 

− oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 71/17, połoŜonej w miejscowości Komorze, obręb Komorze – 

otrzymała numer porządkowy nieruchomości –  12 D, 

− rozpatrzono odmownie wniosek w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 

budynkiem letniskowym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 71/17, połoŜonej  

w miejscowości Komorze, obręb Komorze ze względu iŜ wnioskodawca nie jest właścicielem lub osobą 

władającą do w/w nieruchomości. 

25. Dnia 26 października 2009 r. odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej, na którym rozpatrzono trzy 

wnioski o przydział lokalu socjalnego bądź komunalnego z zasobu mieszkaniowego gminy Borne Sulinowo. 

26. Przeprowadzono kontrolę nieruchomości przeznaczonych do dzierŜawy, najmu stanowiących własność 

Gminy Borne Sulinowo. 

27. Podpisano protokół uzgodnień do zawarcia aktu notarialnego sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej, 

połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 89/133 o pow. 0,0027 ha. 
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28. Podpisano protokół uzgodnień do zawarcia aktu notarialnego sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej, 

połoŜonej w miejscowości Piława, obręb Piława, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 401 o pow. 0,1526 ha. 

29. Wysłano do Zarządu Powiatu Szczecineckiego odpowiedź dot. rezygnacji z przejęcia darowizny. 

30. Udzielono pisemnych odpowiedzi w sprawie: 

− remontu dachu w budynku, połoŜonym w miejscowości Łubowo przy ul. Kościuszki 25, 

− sprzedaŜy nieruchomości niezabudowanych połoŜonych w miejscowości Łubowo – osiedle –  w ilości 4, 

− sprzedaŜy nieruchomości niezabudowanych połoŜonych w miejscowości Przyjezierze, obręb Przyjezierze, 

− sprzedaŜy nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, oznaczonej 

Nr 11/14, 

− zamiany lokalu socjalnego połoŜonego w miejscowości Kłomino na lokal w miejscowości Borne Sulinowo, 

− lokalu komunalnego, połoŜonego w Bornem Sulinowie przy ul. Orła Białego 3E/6. 

31. Wysłano do zarządcy zasobem mieszkaniowym tj. Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych: 

− zawiadomienia o sprzedaŜy lokali komunalnych – w ilości 2; 

− wezwanie Komornika Sadowego o uzupełnienie braków formalnych w sprawie o eksmisję. 

32. Przygotowano projekt dochodów i wydatków prowadzonych przez Referat Nieruchomości i Rolnictwa do 

BudŜetu na 2010 rok. 

33. Sporządzono informację o stanie mienia komunalnego. 

34. Sporządzono protokoły po przetargach zakończonych wynikiem negatywnym – w ilości 4szt. 

35. 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 NR oraz wysłano do 

sołtysów informację w formie wykazów o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaŜy - w ilości 3 szt. 

 

FINANSE 

 

36. Na podstawie Zarządzenia Nr 79/2009 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 29 października 2009 roku 

dokonano zmiany zarządzenia Nr 8/2009 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 28 stycznia 2009 roku  

w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli finansowych na 2009 rok. Z uwagi na fakt, iŜ w okresie od 

marca do czerwca 2009 roku odbyła się kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Borne 

Sulinowo przeprowadzona przez inspektorów kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

Zespół Zamiejscowy w Koszalinie jak i teŜ z uwagi na zmiany na stanowiskach Skarbnika i Kierownika 

Referatu Finansów i BudŜetu kontrole nie mogły być przeprowadzone wg wcześniejszego harmonogramu. 

Termin przeprowadzania kontroli przesunięto na IV kwartał 2009 roku.  

37. Na podstawie Zarządzenia Nr 80/2009 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 29 października 2009 roku 

dokonano zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2009 rok na podstawie: 

− pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.PW-3011-2/165/2009 z dnia 

13 października 2009 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 67.170,00 zł  

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 

zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, 

− pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.MW-3011-2/166/2009 z dnia 

13 października 2009 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 3.000,00 zł  
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z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieŜącej środowiskowych domów samopomocy dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, 

− pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.AZ-3011-2/175/2009 z dnia 

16 października 2009 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 264,00 zł  

z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji 

kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŜszy stopień 

awansu zawodowego. 

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 19.898,68 zł między rozdziałami i paragrafami 

min. na podstawie pism: 

− Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG 3010-09/2009 z dnia 1 września 2009 roku i Nr PG 3010-

10/2009 z dnia 2 października 2009 roku na łączną wartość 4.382,10 zł, 

− Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS 3014-GK/2009 z dnia 28 

października 2009 roku w kwocie 9.924,80 zł. 

38. Na podstawie Zarządzenia Nr 85/2009 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 października 2009 roku 

podano do publicznej wiadomości kwartalną informacją z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za III 

kwartał 2009 roku: 

 

Lp. Treść Plan (po zmianach) Wykonanie 

1 DOCHODY 28.253.553,18 19.390.678,48 

2 WYDATKI 30.007.283,18 20.952.712,93 

2.1 WYDATKI BIEśĄCE 25.509.703,59 18.754.606,38 

2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE 4.497.579,59 2.198.106,55 

3. DEFICYT/NADWYśKA (1-2) - 1.753.730,00 - 1.562.034,45 

4 PRZYCHODY 2.200.000,00 1.785.169,07 

5. ROZCHODY 446.270,00 223.134,62 

 

39. W dniu 6 listopada 2009 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 

informację dotyczącą wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadań finansowych w całości lub 

bądź częściowo z budŜetu państwa. Informacja została sporządzona na dzień 31 października 2009 roku.  

 

PDATKI I OPŁATY LOKALNE 

 

40. W miesiącu listopadzie 2009 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie informację  

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

za miesiąc październik  2009 r.  

41. W miesiącu październiku 2009 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie 

o udzielonej pomocy publicznej w III kwartale 2009 roku.  

42. W miesiącu październiku przesłano do podatników upomnienia obejmujące III ratę zaległości podatkowych 

za 2009 r.  
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43. W miesiącu październiku przeprowadzono kontrole podatkowe, celem sprawdzenia  prawidłowości 

zgłoszenia przedmiotów opodatkowania do wymiaru podatku. 

 

PROMOCJA I WSPÓŁPRACA 

 

44. Udział w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym 

a) kontynuacja projektów 

� Infrastruktura Bibliotek „Modernizacja budynku oraz  zakup mebli i sprzętu do Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Bornem Sulinowie” - Trwają prace remontowe w siedzibie MBP w Bornem Sulinowie oraz  

filiach w Łubowie, Silnowie i Radaczu. 

� Program Rozwoju Bibliotek - Wykonano sieć komputerową w Łubowie.  

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

miejscowościach Liszkowo, Nobliny i Rakowo” - Dn. 20.10.2009r. w Urzędzie Marszałkowskim  

w Szczecinie dyrektor CKiR podpisał umowę o dofinansowanie. BudŜet projektu wynosi 906.886,38 zł netto 

(1.106.401,39 zł brutto). Wartość przyznanego dofinansowania - pół miliona złotych. Projekt będzie 

realizowany w 2010 r.  

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

stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych” - Dn. 04.11.2009 r. w Urzędzie 

Marszałkowskim w Szczecinie podpisano umowę o dofinansowanie. BudŜet projektu wynosi 860.533,98 zł 

netto (1.050.150,76 zł brutto). Wartość przyznanego dofinansowania - pół miliona złotych. Trwają 

przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie prac przewidzianych w ramach projektu. Pierwsze 

prace planowane są późną jesienią br. Zakończenie realizacji projektu, którego efektem będą strefy 

sportowo-rekreacyjne w Radaczu, Jeleniu, Łubowie i Piławie planowane jest na sierpień 2010 r. 

b) złoŜone wnioski o dotacje 

� POIG 2007-13  Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych  

w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Dn. 15 października br. Związek Miast i Gmin Dorzecza 

Parsęty złoŜył wniosek o dofinansowanie projektu. Projekt przewiduje m.in. udzielenie wsparcia rodzinom  

o niskich dochodach (zakup komputerów oraz podłączenie do Internetu) oraz zakup komputerów do świetlic 

wiejskich. W ramach projektu przewidziano takŜe budowę infrastruktury sieciowej na terenie gminy. 

Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 719.145,93 zł. 

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

podstawowych Gminy Borne Sulinowo” – edycja 2010 - Dn. 27 października 2009r. złoŜono  

w Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty wniosek o dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych 

oraz urządzeń zabawowych dla szkół w Bornem Sulinowie i Juchowie.  

c) przygotowania do złoŜenia wniosków 

� Rozwój społeczeństwa informacyjnego - Wypełniono i przesłano firmie ITTI z Poznania ankietę zleconą 

przez Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego dot. dostępności Internetu szerokopasmowego na terenie 

gminy Borne Sulinowo. 
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45. Promocja 

a) współpraca z mediami 

− Dn. 16.10.2009r. odbyło się spotkanie z dziennikarzem Głosu Koszalińskiego. Przekazane informacje 

zamieszczono w październikowym dodatku do GK „Regiony”. 

− Dn. 05.11.2009r. opracowano i przesłano Gazecie Wyborczej kalendarz imprez na 2010r. 

b) materiały graficzne  

Opracowanie i druk dyplomów: 

� dla darczyńców, którzy pomogli pogorzelcom 

� dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

� z okazji 15-lecia ULKS Taekwondo  

Opracowanie projektu graficznego tablicy informacyjnej i regulaminu boiska Orlik. 

Opracowanie wzoru i druk zaproszeń na obchody Narodowego Święta Niepodległości. 

c) strona internetowa 

Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek podległych oraz 

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

46. Współpraca w ramach związków międzygminnych 

� Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Drawy - Trwają prace nad Lokalną Strategią Rozwoju Obszaru 

działania stowarzyszenia. Dokument zostanie przyjęty przez Walne Zebranie członków stowarzyszenia oraz 

złoŜony wraz z wnioskiem o dofinansowanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W przypadku 

uzyskania akceptacji, Lokalna Grupa Rybacka dysponować będzie kwotą ok. 30 mln zł  na realizację zadań 

zapisanych w strategii.  

47. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

� Zweryfikowano wnioski  zarządów stowarzyszeń dot. zaplanowanych na 2010r. zadań publicznych. Na ich 

podstawie opracowano projekt budŜetu dla organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę na terenie 

gminy Borne Sulinowo. Propozycje dofinansowania najwaŜniejszych dla Gminy Borne Sulinowo zadań 

publicznych przedstawiono Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 

� W związku z pracami dot. załoŜenia  klubu wodnego w miejscowości Piława, pracownik merytoryczny 

zapoznał się z projektem statutu nowo tworzącej się organizacji i zgłosił uwagi dot. celów działania 

stowarzyszenia. Poinformowano osobę zajmującą się powołaniem klubu o moŜliwościach i procedurach 

ubiegania się o dotację z budŜetu Gminy Borne Sulinowo. 

� Zweryfikowano sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji zadań publicznych: Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koła Terenowego  w Łubowie oraz  Okręgowego Polskiego Związku 

Wędkarskiego –  Koła Terenowego w Bornem Sulinowie.  Dotacje udzielone stowarzyszeniom zostały 

rozliczone prawidłowo. 

� Opracowano projekt „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010”. Projekt 

udostępniono na stronie internetowej Urzędu celem konsultacji z organizacjami pozarządowymi.  

48. Sport 

� Opracowano projekt budŜetu na 2010r. dla klubów sportowych oraz na organizację imprez sportowych  

w szkołach. 
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� W związku z pismem Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polski, P. Stanisława Gawłowskiego, zwrócono się do 

dyrektora szkoły podstawowej w Juchowie o oddelegowanie  pracownika, który dn. 16 października br., na 

uroczystym spotkaniu odebrał potwierdzenie dot. przydziału sprzętu w ramach programu „Sport dla 

wszystkich”. 

� W związku z obchodami 15-tej rocznicy powstania ULKS „Taekwondo” przygotowano kwiaty i  dyplom 

gratulacyjny dla trenera, Dariusza Skiby, oraz kosze słodyczy dla  dzieci i młodzieŜy  trenującej w klubie.    

49. Turystyka 

a) imprezy wystawiennicze/współpraca z gestorami branŜy turystycznej 

� W dniach 07-16.10.2009r. przygotowano ekspozycję gminy Borne Sulinowo na targi turystyczne TOUR 

SALON 2009: zlecono wykonanie materiałów reklamowych, przygotowano 2 prezentacje i pokaz fotografii, 

skompletowano materiały promocyjne gestorów branŜy turystycznej. 

� W dniach 21-24 października br. kierownik i pracownicy referatu PW wraz z gestorami branŜy turystycznej 

uczestniczyli w jubileuszowej, 20 - tej edycji Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 

w Poznaniu. W imprezie pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji 

Turystycznej oraz Polskiej Izby Turystyki udział wzięło 718 wystawców z 39 krajów. Urząd Miejski  

w Bornem Sulinowie prezentował walory turystyczno-krajobrazowe gminy, promował gestorów branŜy 

turystycznej i uroki wypoczynku w naszej gminie. 

� Przygotowano wstępną kalkulację kosztów i harmonogram przyszłorocznych targów turystycznych i imprez 

wystawienniczych. 

b) zagospodarowanie turystyczne terenu gminy 

� Wszczęto procedurę uzgodnień z Nadleśnictwami Borne Sulinowo, Szczecinek i Czaplinek w sprawie 

moŜliwości ustawienia małej infrastruktury na trasach gminnych szlaków rowerowych. 

c) CIT 

Dn. 30.10.2009 kierownik referatu odbył spotkanie z przedstawicielem ZROT, ElŜbietą Miturą. Spotkanie 

dot. audytu CIT w Bornem Sulinowie. Wypełniono i przesłano do ZROT w Szczecinie ankietę nt. 

funkcjonowania informacji turystycznej w woj. zachodniopomorskim. 

50. Organizacja imprez 

a) Dzień Seniora 

Dn. 29.10.2009r. kierownik i pracownik referatu PW wzięli udział w obchodach Dnia Seniora w Domu 

Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. 

b) Narodowe Święto Niepodległości 

Ustalono program uroczystości. Zaproszono do udziału w obchodach przedstawicieli Zespołu Szkół im. 

Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie oraz druŜyny harcerskiej „Dysfolid” działającej przy szkole 

podstawowej w Bornem Sulinowie. Wysłano 36 zaproszeń na obchody Narodowego Święta Niepodległości. 

51. Oświata 

a) stypendia szkolne 

Do wnioskodawców, którzy w terminie do 15 września br. złoŜyli wnioski o przyznanie stypendium 

szkolnego, wystosowano pisma informujące o przedłuŜeniu terminu załatwienia sprawy spowodowanym 

nieprzekazaniem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacji na wypłatę świadczeń stypendialnych. 

Przygotowano 167 decyzji przyznających stypendium szkolne oraz  47 decyzji odmownych.Do 7 

wnioskodawców wystosowano wezwania ostateczne do uzupełnienia dokumentacji stypendialnej.  
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W „Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym” zmieniono kryteria podziału 

środków finansowych pomiędzy wnioskodawców.  

b) wyprawka szkolna 

Na podstawie wniosku  złoŜonego przez dyrektora Zespołu Szkół w Łubowie o przyznanie wyprawki 

szkolnej dla 7 uczniów, na konto szkoły przekazano kwotę 1.000,00 zł.  

Sporządzono i przesłano do Kuratorium w Szczecinie sprawozdanie końcowe z realizacji programu 

„Wyprawka szkolna 2009/10”.  

52. Ewidencja ludności  - statystyka na dzień 05.11.2009 r. 

a) Liczba mieszkańców miasta Borne Sulinowo 

− stałych  4340 

− czasowych 336 

b) Liczba mieszkańców Gminy Borne Sulinowo 

− stałych 5002 

− czasowych 145 

c) W okresie międzysesyjnym zameldowano na  

− pobyt stały                    38 osób 

− pobyt czasowy               40 osób 

− przemeldowano      8 osób 

d) Wymeldowania 

− z pobytu stałego           21 osób 

− z pobytu czasowego    12 osób 

e) Ponadto: 

− zameldowano               14 noworodków 

− odnotowano                   6 zgonów 

− odnotowano                 21 małŜeństw 

f) Prowadzonych jest  6 postępowań  administracyjnych o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. 

52. SprzedaŜ napojów alkoholowych  

a)  na wniosek Prokuratury Rejonowej w Szczecinku wydano 4 decyzje o cofnięciu zezwoleń na sprzedaŜ 

napojów alkoholowych (z powodu sprzedaŜy alkoholu nieletnim). 

53. Działalność  Komisji ds. PRPA. 

W dniach 20 i 27 października br. odbyły się posiedzenia Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

problemów Alkoholowych, na które wezwano 16 osób w celu przeprowadzenia rozmów motywujących do 

podjęcia leczenia odwykowego, 7 osobom przyznano dofinansowanie w związku z udziałem w terapii 

podtrzymującej. Ponadto Komisja rozpatrzyła 3 wnioski o dofinansowanie działalności świetlic. 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

54. Wydano:  

− siedemnaście zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

− dwanaście wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

− sześć decyzji w sprawie podziałów nieruchomości. 
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− pięć postanowień w sprawie podziałów nieruchomości. 

− dwie decyzje rozgraniczeniowe. 

− dwa zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu uŜytkowania z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

55. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Borne Sulinowo 

W dniu 7 listopada 2009r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Borne Sulinowo 

został zaopiniowany pozytywnie przez Wojewodę. Procedura planistyczna została przeprowadzona zgodnie 

z prawem. Plan został przesłany do publikacji. 

56. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juchowo, 

Kiełpino, Jelonek, Piława, Silnowo 

W dniu 5 listopada 2009r. odbyło się spotkanie biura projektowego „Integra” ze Złocieńca w sprawie 

omówienia zmian w studium uwarunkowań dla w/w obrębów. Projektant zobowiązał się do przestawienia 

pierwszego projektu zmiany studium w połowie listopada. 

57. Projekt miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego dla dz. nr 12/91, 12/68, 12/65, 12/64, 

22/20 połoŜonych w obrębie Dąbrowica. 

Wykonawca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przygotowuje na wniosek do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie zmiany strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. Zmiana polega na rozszerzeniu gatunków chronionych roślin występujących 

na przedmiotowym terenie. Następnie projekt planu zostanie przesłany do trzydziestu instytucji 

uzgadniających. 

58. W dniu 7 listopada 2009r. podpisano umowę na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu Kiełpino. Wpłynęła jedna oferta. Koszt opracowania  to 55.900,40 zł brutto  i nie 

obejmuje podkładów mapowych. Termin wykonania listopad 2010 r. 

59. W dniu 9 listopada 2009r. podpisano umowę na wykonanie map do celów planistycznych dla obrębu 

Kiełpino. Koszt opracowania 12.810,00 zł brutto. Termin wykonania luty 2010r . 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
60.  Wydano siedem pozytywnych decyzji w sprawie wycinki drzew. 

61.  Wydano jedną negatywną decyzję w sprawie wycinki drzew. 

62. Prowadzone są dwa postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację przedsięwzięcia. 

63. Wydano trzy decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

64. W dniach 16.11.2009 – 21.11.2009 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 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt zadania wyniesie 

4.966,28 zł brutto. 
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65. Przeprowadzone zostaną prace związane z czyszczeniem separatorów i piaskowników zlokalizowanych na 

terenie miasta Borne Sulinowo: 

− separator lamelowy EKOL-UNIKON TYP 90/900S wraz z piaskownikiem; 

− separator lamelowy EKOL-UNIKON TYP 160/1600S wraz z piaskownikiem; 

− separator STEJAX-0 90/900 1/s wraz z piaskownikiem. 

Usługa zostanie wykonana w terminie do końca 2009r przez Zakład Projektowo – Usługowy „STEJAX” inŜ. 

Stefan Gulczyński Szczecin. Całkowity koszt usługi wyniesie 32.330,00 zł   brutto. 

 

INWESTYCJE 

 
66. Przystąpiliśmy do odbioru końcowego robót na  zadaniu pn. Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – 

ORLIK 2012” wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym. Przewidywany termin zakończenia procedury 

odbiorowej to 25 listopad 2009r. 

67. Gmina Borne Sulinowo zakończyła realizację projektu nr Z/2.32/III/3.3.2/596/05 pn. „Adaptacja budynku 

powojskowego w Bornem Sulinowie na obiekt kulturalno – oświatowy” . Zadanie dofinansowane było  

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie 3.3 Zdegradowane 

obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, poddziałanie 3.3.2 Rewitalizacja obszarów 

poprzemysłowych i powojskowych. ZłoŜono sprawozdanie końcowe z realizacji projektu oraz wniosek  

o płatność, które przeszły weryfikację i zostały zatwierdzone. Oczekujemy na kontrolę na obiekcie i wypłatę 

przyznanego dofinansowania 1.155.912,41 zł. 

68. Starostwo Powiatowe  w Szczecinku podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów 

uŜyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, 

szczecineckiego i świdwińskiego”. Gmina przestępuje do sporządzenia dokumentacji przetargowej na 

zadanie :  Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łubowie oraz Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Bornem Sulinowie. 

69. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i Gminy Borne Sulinowo. 

Podpisano umowy z wykonawcami. Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta prowadziła będzie firma 

PUK Sp. z o.o. z Bornego Sulinowa natomiast utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie gminy 

prowadziła będzie firma PUH Krzysztof Gemba z Bornego Sulinowa. 

70. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na zadanie: Odnowa obszarów wiejskich 

Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo – rekreacyjnych  

w miejscowościach Jeleń, Łubowo, Piława i Radacz. 

71. Wykonano remont drogi gminnej w m. Dąbie. 

72. Wykonano remont drogi gminnej z m. Okole do m. Dąbie. 

73. Wykonano remont cząstkowy dróg w m. Kiełpino kolonia, Uniemino kolonia i Śniadowo kolonia. 

74. Wykonano remont drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Kiełpinie. 

75. Na ukończeniu są prace związane z budową ogrodzenia cmentarza komunalnego w Kiełpinie.  

76. Zakończono remont chodnika ul. Szpitalnej w Bornem Sulinowie. 

77. Trwają prace związane z remontem chodnika przy ul. Bolesława Chrobrego łącznie z budową miejsc 

postojowych. 
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78. Rozpoczęto prace związane z remontem przystanków autobusowych. Trwa remont przystanku autobusowym 

w m. Kiełpino. 

 

 

BEZROBOCIE 

 

79. W okresie międzysesyjnym podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 2 umowy o organizację 

robót publicznych, w ramach których zatrudnionych zostało 8 osób. 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 

80. W dniu 6 listopada 2009 roku złoŜono wniosek do Kuratorium Oświaty o przyznanie środków Funduszu 

Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników za okres od 

1.10.2009r. do 11.12.2009r. na kwotę 15 290,00 złotych. Do dnia 11 listopada 2009 roku Gmina Borne 

Sulinowo pozyskała z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników kwotę 40 573,50zł. 

81. Trwają prace nad wdroŜeniem nowego programu kadrowo-płacowego w systemie „SEZAM”. 

82. W miesiącu październiku prawnik udzielający porad prawnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Borne 

Sulinowo udzielił następującej pomocy prawnej: przyjął ogółem 14 osób, udzielił 21 porad, sporządził  

1 pismo procesowe. 

83. Sporządzona została i wysłana do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie informacja  

o wydatkach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających w 2009 roku. 

84. Przygotowano i przesłano do Wojewody Zachodniopomorskiego informację o ilości rozpatrzonych w 2009 

roku skarg i wniosków. 

85. Informatyk Urzędu uczestniczył w spotkaniu dotyczącym zmiany Elektronicznego Systemu Obiegu 

Dokumentów, które odbyło się w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. 

86. W ramach projektu pn.: „PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK” dokonano instalacji i konfiguracji routera 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łubowie. 

87. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie przystąpił do programu „EDUKACJA Z INTERNETEM tp-DSL BIS”. 

88. Przyjęto opłatę skarbową na kwotę 2.520,00 zł. 

89. Zarejestrowano 860 pism wpływających do Urzędu. 

90. Wysłano 1382 przesyłki polecone i 289 listów zwykłych. 

91. W ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi na tablicy Urzędu wywieszono 40 

obwieszczeń, a na terenie gminy rozplakatowano 424 plakaty i obwieszczenia. 
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