
Sprawozdanie 
z działalności Burmistrza Bornego  Sulinowa 

w okresie międzysesyjnym 
 

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

odbyła się w dniu  08 lipca  2010 r. 

W okresie międzysesyjnym odbyły się: 

 

SPOTKANIA:  

 Rada Sportu – omówienie spraw bieŜących,  

 gestorzy turystyki – omówienie spraw bieŜących, 

 z mieszkańcami miejscowości Ciemino – w sprawie przepompowni, 

 wręczenie stypendium motywacyjnego za osiągnięcia sportowe,     

 organizacja roku szkolnego 2010/11 - dyrektorzy szkół , 

 z przedstawicielem PWiK, 

 w sprawie termomodernizacji szkoły - Dyrektor Zespołu Szkół w Łubowie,  

 zakładanie Spółdzielni Socjalnych – spotkanie w Złocieńcu, 

 udział w konsultacjach społecznych dot. studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania -  

dot. m-ci Dąbrowica, 

 udział w programie samorządowym dla telewizji GAWEX, 

 

UROCZYSTOŚCI I IMPREZY OKOLICZNO ŚCIOWE:  

 DruŜynowe Zawody Wędkarskie o puchar Burmistrza Bornego Sulinowa,   

 obchody Święta Policji  w Szczecinku, 

 II Festiwal Wędkarski – Czaplinek, 

 VII Mi ędzynarodowy Zlotu Pojazdów Militarnych „Gąsienice i Podkowy”,  

 Ogólnopolski Przegląd Piosenki śołnierskiej w DPS,  

 XXI  Euroregionalne Mistrzostwa StraŜaków Płetwonurków - Borne Sulinowo, 

 Gminne DoŜynki w Liszkowie, 

 Targi Chleba  i Miodu w Bornem Sulinowie,  

 wystawa prac wykonanych haftem krzyŜykowym P. Teresy Turowskiej, 

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH  :  

 konferencja „Jeńcy  na Pomorzu Zachodnim (1939 – 45)”, 

 posiedzenie zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty- Lipie,  

 

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

oraz Zastępca Burmistrza  przyjęli  89 interesantów. 
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GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

1. Sporządzono i podpisano protokoły uzgodnień do zawarcia aktu notarialnego: 

− zbycia przez Gminę Borne Sulinowo lokalu komunalnego nr 2, połoŜonego przy ul. Kościuszki 38 

w miejscowości Łubowo, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 232/2, 

− zamiany nieruchomości gruntowych, połoŜonych w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06, 

oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków działkami Nr 83/28 i 83/29. 

2. 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: 

− nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 1/208, połoŜona 

w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07, 

− nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 1/210, połoŜona 

w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07, 

− nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 1/211, połoŜona 

w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07, 

− nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 1/212, połoŜona 

w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07, 

− nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 1/213, połoŜona 

w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07, 

− nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 1/214, połoŜona 

w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07, 

− nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 1/215, 

połoŜona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07, 

− nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 1/218, połoŜona 

w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07. 

3. 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, które 

mają się odbyć: w dniu 2 sierpnia 2010 r., 6 września 2010 r., 7 września 2010 r., 16 września 2010 r., 

w dniu 20 września 2010 r.. 

4. Rozliczono za miesiące: czerwiec, lipiec sierpień oraz wrzesień 2010r. fundusze remontowe za 

lokale komunalne, naleŜące do Wspólnot Mieszkaniowych na terenie miasta Borne Sulinowo. 

5. Sporządzono protokoły po przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na zbycie m.in.: 

− nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi,  oznaczonej  

w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 409/1, 
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− nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w miejscowości Jeleń, obręb Jeleń,  oznaczonej  

w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 51/15, 

− nieruchomości zabudowanej połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05,  oznaczonej  

w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/389, 

− nieruchomości lokalowej  tj. lokalu nr 3   połoŜonego przy ul. Strzeleckiej 3  w  Łubowie. 

6. W dniu 20 sierpnia 2010r. wydano decyzję wygaszającą w części tj. 131/10.000 zarząd GS 

„Samopomoc Chłopska” w Silnowie do nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji 

gruntów działką Nr 11/13 o pow. 0,1433 ha, połoŜonej w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo. 

7. Udzielono Komornikowi Sądowemu w Warszawie informacji na temat stanu majątkowego osoby 

fizycznej zam. na terenie Gminy Borne Sulinowo.  

8. Udzielono zarządcy zasobu komunalnego tj. PUK Sp. z o.o. odpowiedzi w sprawach: 

− remontu dachu w budynku mieszkalnym Nr 13 połoŜonym w miejscowości Silnowo, 

− remontu dachu w budynku uŜytkowo- mieszkalnym Nr 19 w miejscowości Silnowo. 

9. Rozliczono podatek VAT z tyt. zbycia mienia gminy za miesiąc: czerwiec, lipiec, sierpień br.   

10. Udzielono Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Szczecinie informacji na temat 

realizacji przez Gminę Borne Sulinowo zadań z zakresu przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz 

funkcjonowania na terenie Gminy Borne Sulinowo schronisk dla bezdomnych zwierząt.   

11. Zawarto z Zakładem Usług Budowlano-Remontowych i Transportowych Adam Idziak umowę na 

wykonanie usług polegających na usunięciu drzew. 

12. Wystąpiono do właścicieli nieruchomości połoŜonych w miejscowości Grzywnik z pismem  

o usunięcie ogrodzeń częściowo posadowionych na nieruchomości będącej własnością gminy Borne 

Sulinowo. 

13. Udzielono pisemnych odpowiedzi w sprawach: 

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

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 53/13, 

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

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 11/19, 

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

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 11/20, 

− sprzedaŜy nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 23/1, 

− sprzedaŜy nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w miejscowości Piława, obręb Piława, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 180/14, 

− ustalenia opłaty rocznej z tyt. uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej połoŜonej  

w miejscowości Jeleń, obręb Jeleń, oznaczonej działką Nr 36/1, 

− sprzedaŜy nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w miejscowości Uniemino, obręb Uniemino, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 212, 
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− sprzedaŜy części nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 409/2, 

− sprzedaŜy części nieruchomości niezabudowanych połoŜonych w miejscowości Borne Sulinowo, 

obręb 06, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków działkami Nr 86/1 i 86/2, 

14. Przeprowadzono przetargi i zawarto akty notarialne sprzedaŜy: 

− nieruchomości gruntowej Nr 37/71, połoŜonej przy ul. Kruczkowskiego w miejscowości  Borne 

Sulinowo, obręb 06, 

− nieruchomości gruntowej Nr 7/173, połoŜonej przy ul. Towarowej w miejscowości  Borne 

Sulinowo, obręb 05, 

− nieruchomości zabudowanej Nr 124/1, połoŜonej w miejscowości Kiełpino, obręb Kiełpino. 

15. Sporządzono protokoły i zawarto akty notarialne sprzedaŜy: 

− nieruchomości niezabudowanej Nr 256, połoŜonej w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, 

− nieruchomości niezabudowanej Nr 1/201, połoŜonej w miejscowości  Borne Sulinowo, obręb 07. 

16. Wystosowano do osoby fizycznej, która nabyła prawo uŜytkowania wieczystego ustanowionego 

na gruncie będącym własnością gminy Borne Sulinowo zawiadomienie o wysokości i terminie 

wnoszenia opłat rocznych.   

17. Zlecono uprawnionemu geodecie:  

wskazanie granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 125/3, połoŜonej  

w miejscowości Krągi, obręb Krągi, 

18. Zlecono uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie wycen nieruchomości:  

− oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 1/210÷1/215, 1/218  

oraz 1/208 połoŜonych przy ul. Towarowej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05, 

− oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 53/13, połoŜonej  

w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, 

− oznaczonej w ew. gruntów i budynków działką Nr 11/19, połoŜonej w miejscowości Silnowo,  

− oznaczonej w ew. gruntów i budynków działką Nr 11/20, połoŜonej w miejscowości Silnowo, 

−  oznaczonej w ew. gruntów i budynków działką Nr 23/1, połoŜonej w miejscowości Silnowo, 

− oznaczonej w ew. gruntów i budynków działką Nr 7/205, połoŜonej w miejscowości Silnowo, 

− oznaczonej w ew. gruntów i budynków działką Nr 7/196, połoŜonej w miejscowości Silnowo, 

− oznaczonej w ew. gruntów i budynków działką Nr 7/197, połoŜonej w miejscowości Silnowo,  

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

o gospodarce nieruchomościami, prawa pierwokupu: 

− działki oz. w ew. gruntów i budynków Nr 65/128 o pow. 0,1136 ha,  połoŜonej w m-ci Radacz,  

− działki oz. w ew. gruntów i budynków Nr 65/115 o pow. 0,1014 ha,  połoŜonej w m-ci Radacz,  

− działki oz. w ew. gruntów i budynków Nr 1/138 o pow. 0,2019 ha,  połoŜonej przy ul. Jeziornej  

w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07. 
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20. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku 70 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. 

21.Udzielono Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Koszalinie 14-tu 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. 

22. Wydano dla rolników zaświadczenia o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego oraz uŜytków 

rolnych w ilości – 42 szt. 

23. Poświadczono oświadczenie w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym: 6-szt. 

24. Wysłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku 30 szt. wniosków o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew/krzewów z działek będących własnością gminy.  

25. Przeprowadzono lustrację w terenie w sprawie wycinki drzew/krzewów, sporządzono protokoły 

niezbędne do wydania decyzji. 

26. Podpisano umowę sprzedaŜy drewna: -  10 szt. 

27. Wydano 50 decyzji w sprawie usunięcia drzew. 

28. Wystosowano do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie prośbę o powołanie Komisji 

ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych suszą w roku 2010. 

29. Udzielono odpowiedzi Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Szczecinku na temat gospodarstwa 

rolnego połoŜonego w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo.  

30.Udzielono Giełdzie Praw Majątkowych w Warszawie informacji pochodzących ze zbioru danych 

osobowych na temat ustalenia nieruchomości będących w posiadaniu osoby fizycznej.  

31. Wysłano na prośbę Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie ankietę 

dot. stanu zadrzewień w gminie Borne Sulinowo w celu udostępnienia jej osobie piszącej pracę 

doktorancką. 

32. Wezwano 15 osób do uzupełnienia braków formalnych występujących we wnioskach o wydanie 

zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

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

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2010r. 

34. Wydano decyzję dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

35. Wezwano 11 osób do złoŜenia zeznań w sprawie nielegalnych wycinek przeprowadzonych na 

terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. 

36. Sporządzono wykaz rolników dla organizatora doŜynek w Liszkowie. 

37. Wysłano do sołtysów celem dalszego rozpowszechnienia pismo Koła Łowieckiego Darzbór 

Szczecinek informujące o planowanym polowaniu na kaczki. 
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38. Wysłano do sołtysów celem dalszego rozpowszechnienia pismo Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Szczecinku dotyczące konieczności podejmowania działań, mających na celu 

zapobieganie zatruciom grzybami oraz o obowiązku przestrzegania wymagań określonych  

w Rozporządzeniu ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie grzybów dopuszczalnych 

do obrotu lub przetworów grzybowych oraz środków spoŜywczych zawierających grzyby oraz 

uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (DZ. U. z 2008r. Nr 218, poz. 1399). 

39. Wysłano do sołtysów celem dalszego rozpowszechnienia pismo Wojewódzkiego Inspektoratu 

Weterynarii w Szczecinie dotyczące organizowanego szczepienia ochronnego lisów wolno Ŝyjących 

przeciw wściekliźnie   

40. Wysłano do sołtysów celem rozpowszechnienia pismo Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 

dotyczące pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi. 

41. Zawarto umowy dzierŜawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo: 

− lokal uŜytkowy nr 2 o pow. 63,36 m2 umiejscowiony na parterze budynku Nr 24 A, połoŜony na 

działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 11/13 w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, 

gmina Borne Sulinowo. Okres najmu 3 lata. 

− budynek byłej wartowni o pow. 25,80 m2, połoŜony na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 

numerem 39/3, przy ul. Kruczkowskiego w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina 

Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata. 

− nieruchomość gruntową o powierzchni 0,0151 ha, połoŜoną na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków numerem 331/6 w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo. 

Okres dzierŜawy 3 lata. 

− część tj. 202,50 m2 z nieruchomości gruntowej, połoŜonej na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków numerem 409/2 w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo. 

Okres dzierŜawy 3 lata. 

− część tj. 215,84 m2 z nieruchomości gruntowej, połoŜonej na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków numerem 103/2 w miejscowości Radacz, obręb Radacz, gmina Borne Sulinowo. 

Okres dzierŜawy 3 lata. 

− budynek gospodarczy o pow. 24,38 m2, połoŜony na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 

numerem 45/2, w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 

lata. 

− budynek byłej hydroforni o pow. 30 m2, połoŜony na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 

numerem 48/3, w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 

lata. 

42. Zawarto umowy uŜyczenia na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne Sulinowo: 

− pomieszczenia umiejscowione na poddaszu w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej o łącznej powierzchni 825,98 m2, połoŜone na działce oznaczonej w ew. gruntów 

i budynków numerem 3/31, przy ul. Orła Białego 5 w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06. 
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UŜyczenie na okres 20 lat. Przedmiot uŜyczenia wykorzystywany będzie przez Biorącego  

w uŜyczenie na cele związane z prowadzeniem działalności SM Spółka z o.o. 

− część tj.: 0,1345 ha z nieruchomości gruntowych, połoŜonych na działkach oznaczonych w ew. 

gruntów i budynków Nr 41/10 oraz Nr 41/6, umiejscowione przy ul. Kruczkowskiego w m-ci Borne 

Sulinowo, obręb Borne 06. UŜyczenie  na okres 3 lat. Przedmiot uŜyczenia wykorzystywany będzie 

przez Biorącego w uŜyczenie na wykonanie ogrodu dla osób niepełnosprawnych. 

− nieruchomości gruntowe, połoŜone na działkach oznaczonych w ew. gruntów i budynków  

Nr 10/5 o powierzchni 13,1558 ha, przy ul. Rzemieślniczej oraz część działki Nr 9/1, przy  

ul. Towarowej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05. UŜyczenie na czas oznaczony od 

dnia 19 – 22 sierpnia 2010 r.. Przedmiot uŜyczenia wykorzystywany będzie przez Biorącego  

w uŜyczenie w celu organizacji VII Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych. 

43. Zawarto umowy uŜytkowania na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne Sulinowo: 

− nieruchomość gruntową wraz z urządzeniami rekreacyjnymi tj. placem zabaw, połoŜoną na 

działce oznaczonej w. ew. gruntów i budynków numerem 118/5 o pow. 0,0400 ha w m-ci Piława, 

obręb Piława, UŜytkowanie na okres 3 lat.  

− nieruchomość gruntową wraz z urządzeniami rekreacyjnymi tj. boiskiem do siatkówki do 

koszykówki oraz placem zabaw i terenem wypoczynku, połoŜoną na działce oznaczonej  w ew. 

gruntów i budynków numerem  6/17 o powierzchni 0,4155 ha w miejscowości Jeleń, obręb Jeleń, 

UŜytkowanie na okres 3 lat.  

44. Przekazano protokolarnie nieruchomość stanowiącą własność Gminy Borne Sulinowo: 

− nieruchomość gruntową wraz z urządzeniami rekreacyjnymi tj. boiskiem do piłki noŜnej oraz do 

siatkówki, placem zabaw i terenem wypoczynku, połoŜoną na działce oznaczonej w ew. gruntów  

i budynków numerem 62/6 o powierzchni 2,0000 ha w m-ci Radacz, obręb Radacz.  

− nieruchomość gruntową wraz z placem rekreacyjnymi, połoŜoną na działce oznaczonej  

w ew. gruntów i budynków numerem 36/2 o powierzchni 4,8357 ha w m-ci Jeleń, obręb Jeleń.  

45. Przygotowano umowę dzierŜawy na nieruchomość gruntową o powierzchni 0,9397 ha, oznaczoną 

w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/13, połoŜoną przy ul. Sportowej  w m-ci Borne 

Sulinowo, obręb Borne 04, wraz z drewnianym pomostem umiejscowionym przy jez. Pile. Okres 

dzierŜawy 5 lat.  

46. Sporządzono porozumienie na lokal uŜytkowy nr 2 o pow. 63,36 m2 umiejscowiony na parterze 

budynku Nr 24 A, połoŜony na działce oznaczonej w ew. gruntów numerem 11/13 w m-ci Silnowo, 

obręb Silnowo, dotyczące rozliczenia nakładów poniesionych przez najemcę w przedmiotowym 

lokalu. 

47. Sporządzono Aneks Nr 1 do umowy dzierŜawy z dnia 01.06.2004 r. na dzierŜawę nieruchomości 

w miejscowości Parsęcko, obręb Parsęcko, gmina Szczecinek na których umiejscowiony jest Zakład 

Przerobu Torfu. 
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48. Przekazano dla Centrum Kultury i Rekreacji na czas określony tj. do 31.12.2010 r. nieruchomość 

gruntową o powierzchni 0,9397 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7/13, 

połoŜoną przy ul. Sportowej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 04 wraz z drewnianym 

pomostem usytuowanym przy jez. Pile w bezpośrednim jego sąsiedztwie.  

49. WyraŜono zgodę na udostępnienie w okresie 19.07.2010 r. do 14.08.2010 r. części z gruntowej 

nieruchomości, połoŜonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 22/20 

o powierzchni 0,6300 ha, w miejscowości Dąbrowica, obręb Dąbrowica, gmina Borne Sulinowo, 

stanowiącą własność gminy Borne Sulinowo.  

50. Wystawiono ofertę nieruchomości przeznaczonych do dzierŜawy, najmu: 

− nieruchomość zabudowaną budynkiem uŜyteczności publicznej o pow. 519,50 m2 wraz  

z gruntem o pow. 1225 m2, połoŜoną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów  i budynków 

numerem 3/36, przy ul. Szpitalnej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06. Okres dzierŜawy 

na czas oznaczony do 31.06.2011 r., stawka z tytułu dzierŜawy podana  w wykazie: za budynek 3,00 

zł./m2 + 22%VAT; za grunt 0,50 zł./m2 + 22%VAT – miesięcznie.  

51. Nadano numer porządkowy dla nieruchomości: 

− oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 51, połoŜonej w miejscowości Przyjezierze, obręb 

Przyjezierze – otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 17, 

− oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 7/373, połoŜonej, przy ul. Orła Białego  

w m-ci Borne Sulinowo, obręb Borne 05 – otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 14, 

− oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 381, połoŜonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi – 

otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 142, 

− oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 12/40, połoŜonej w miejscowości Dąbrowica, obręb 

Dąbrowica – otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 9 e, 

− oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 111/10, połoŜonej w miejscowości Jeleń, obręb Jeleń – 

otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 24 c, 

− oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 7/365, połoŜonej, przy ul. Towarowej w miejscowości 

Borne Sulinowo, obręb Borne 05 – otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 4 b, 

− oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 37/91, połoŜonej, przy ul. Juliusza Słowackiego  

w m-ci Borne Sulinowo, obręb Borne 06 – otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 11 a, 

− oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 109, połoŜonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi –  

otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 163, 

52. Wydano zaświadczenie o posiadanym numerze porządkowym nieruchomości: 

− oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 34/3, połoŜonej w miejscowości Rakowo, obręb 

Rakowo – posiadająca numer porządkowy – 31, 

− oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 17/8, połoŜonej w miejscowości Śmiadowo, obręb 

Śmiadowo – posiadająca numer porządkowy – 17, 
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− oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 9, połoŜonej w miejscowości Czochryń, obręb 

Czochryń – posiadająca numer porządkowy – 6, 

53. Udzielono odpowiedzi Starostwu Powiatowemu w Szczecinku w sprawie nadanych nazw ulic  

w miejscowościach Borne Sulinowo, Kłomino, Łubowo, Silnowo. 

54. Przeprowadzono kontrolę nieruchomości dzierŜawionych i najmowanych połoŜonych  na terenie 

Miasta Bornego Sulinowa, stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo. 

 

FINANSE I BUDśET 

 

55. W dniu 7 lipca 2010 roku przekazano do Zachodniopomorskiego UW w Szczecinie informację 

dotyczącą wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadań finansowych w całości bądź 

częściowo z budŜetu państwa. Informacja została sporządzona na dzień 30 czerwca 2010 roku.  

56. dniu 9 lipca 2010 roku przesłano do Zachodniopomorskiego UW w Szczecinie i Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdanie Rb-27ZZ – kwartalne 

sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od 

początku roku do końca II kwartału 2010 roku (termin przesłania sprawozdania 12 lipiec). 

57. W dniu 14 lipca 2010 roku przesłano do Zachodniopomorskiego UW w Szczecinie, Krajowego 

Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie 

Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie sprawozdanie Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach 

i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2010 (termin przesłania 

sprawozdania 14 lipiec). 

58. W dniu 21 lipca 2010 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespołu 

Zamiejscowego w Koszalinie zbiorcze sprawozdania za II kwartał 2010 roku tj. Rb-N – kwartalne 

sprawozdanie o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych i Rb-Z – kwartalne 

sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŜnych oraz poręczeń i gwarancji jednostek 

posiadających osobowość prawną, dla których Gmina Borne Sulinowo jest organem załoŜycielskim 

lub nadzorującym (termin przesłania sprawozdań 28 lipiec 2010 roku). 

59. W dniu 22 lipca 2010 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespołu 

Zamiejscowego w Koszalinie sprawozdania za okres od początku roku do dnia 30 06. 2010 roku 

(termin przesłania sprawozdań 22 lipiec 2010 roku): 

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

− Rb-27S - miesięczne sprawozdanie z wykonania dochodów budŜetowych jednostki samorządu 

terytorialnego, 

− Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych 

jednostki samorządu terytorialnego, 
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− Rb-28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŜetowych jednostki 

samorządu terytorialnego, 

− Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz poręczeń i 

gwarancji jednostki samorządu terytorialnego, 

− Rb-ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz naleŜności Skarbu Państwa 

z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych, 

− Rb-34 – kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych 

jednostek budŜetowych i wydatków nimi sfinansowanych. 

60. Na podstawie Zarządzenia Nr 51/2010 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 23 lipca 2010 roku 

dokonano zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo, w tym na podstawie: 

− pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.PM.3011-

2/118/2010 z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 6.119 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł 

miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego 

pracę socjalną w środowisku w roku 2010, 

− pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.PM.3011-

2/117/2010 z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 33.888 

zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego 

programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku 

powodziowego na cele edukacyjne, 

− pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie Nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 

z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie przyznania Gminie dotacji celowej w kwocie 7.858 zł z 

przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych 

w art. 15 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku. 

61. Ponadto dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 18.113,12 zł między paragrafami.  

62. Na podstawie Zarządzenia Nr 53/2010 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 lipca 2010 roku 

zmienionego Zarządzeniem Nr 55/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 roku podano do publicznej 

wiadomości kwartalną informację z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych 

umorzeniach niepodatkowych naleŜności budŜetowych za II kwartał 2010 roku: 

− Gmina Borne Sulinowo dokonała umorzenia naleŜności z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę 

czynszu dzierŜawnego w kwocie 244,09 zł. 

− Informacja kwartalna z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za II kwartał 2010 roku 
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Lp. Treść Plan (po zmianach) Wykonanie 

1 DOCHODY 28 107 625,57 14 118 188,91 

1.1 DOCHODY BIEśĄCE 25 849 025,81 13 805 597,88 

1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE 2 258 599,76 312 591,03 

2 WYDATKI 30 515 086,57 14 550 672,71 

2.1 WYDATKI BIEśĄCE 26 407 905,48 13 596 349,88 

2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE 4 107 181,09 954 322,83 

3. DEFICYT/NADWYśKA (1-2) - 2 407 461,00 -432 483,80 

4 PRZYCHODY 3 883 400,00 1 000 000,00 

5. ROZCHODY 1 475 939,00 446 258,49 

 

63. W dniu 9 sierpnia 2010 roku przekazano do Zachodniopomorskiego UW w Szczecinie informację 

dotyczącą wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadań finansowych w całości bądź 

częściowo z budŜetu państwa. Informacja została sporządzona na dzień 31 lipca 2010 roku.  

64. Na podstawie Zarządzenia Nr 57/2010 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 26 sierpnia 2010 roku 

przedstawiono Radzie Miejskiej w Bornem Sulinowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Szczecin 

Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie informację o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Borne 

Sulinowo oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do 

podsektora samorządowego, w tym instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2010r. 

W dniu 8 września 2010 roku otrzymaliśmy pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie Nr K-ZZ-0022/238/EW/10 z dnia 7 września 2010 roku 

w sprawie przekazania uchwały Nr C/280/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 września 2010 roku w sprawie wydania opinii o informacji 

z przebiegu wykonania budŜetu w I półroczu 2010 roku. Informację Burmistrza Bornego Sulinowa 

z przebiegu wykonania budŜetu w I półroczu 2010 roku zaopiniowano pozytywnie.  

65. Na podstawie Zarządzenia Nr 58/2010 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 sierpnia 2010 roku 

dokonano zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na podstawie pisma Zachodniopomorskiego UW 

w Szczecinie Nr FB.1.3011-163/10-1(PW) z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zwiększenia 

Gminie dotacji celowej o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych 

z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych. Ponadto dokonano przeniesienia środków (+, -) 

w kwocie 79.362,21 zł między rozdziałami i paragrafami między innymi na podstawie pisma 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS 3014-GK/20/2010 

z dnia 24 sierpnia 2010 roku (20.000,00 zł). 

66. W dniu 6 września 2010 roku przekazano do Zachodniopomorskiego UW w Szczecinie 

informację dotyczącą wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadań finansowych w całości 

bądź częściowo z budŜetu państwa. Informacja została sporządzona na dzień 31 sierpnia 2010 roku.  
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67. W dniu 7 września 2010 roku przesłano do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie 

pismo w sprawie stanu realizacji odpisu w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku 

rolnego w II kwartale 2010 roku – 1.061,32 zł. 

68. W sprawie wykonania uchwały Nr XLIII/504/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 

9 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 

wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 

pt. „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref 

sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń, Łubowo, Piława i Radacz”: 

− w dniu 14 czerwca 2010 roku wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 

Zamiejscowy w Koszalinie wniosek o wydanie opinii o moŜliwości spłaty w roku 2010 poŜyczki do 

kwoty 500 000 zł zaciąganej w Banku Gospodarstwa Krajowego, 

− w dniu 28 czerwca 2010 roku otrzymaliśmy pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Szczecinie Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie Nr KZZ/0022/184/EW/2010 z dnia 

25 czerwca 2010 roku w sprawie przekazania uchwały Nr LXXIII/215/Z/2010 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2010 roku 

w sprawie wydania opinii o moŜliwości spłaty poŜyczki przez Gminy Borne Sulinowo. Zaopiniowano 

pozytywnie moŜliwość spłaty poŜyczki do kwoty 500.000 zł w przewidywanym okresie spłaty  

w 2010 roku. 

− umowa poŜyczki Nr PROW313.11.00802.32 zawarta w dniu 11 czerwca 2010 roku na 

wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 

313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 10 sierpnia 2010 roku była aneksowana.  

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE 

 

69. W miesiącu lipcu, sierpniu i wrześniu 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 czerwiec, lipiec i sierpień 2010 r.  

70. W miesiącu lipcu 2010 r.  wystawiono tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe. 

71. W miesiącu lipcu 2010r. 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 okres do 30 czerwca 2010 roku.  
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UDZIAŁ W PROJEKTACH Z DOFINANSOWANIEM ZEWN ĘTRZNYM 

 

72. Kontynuacja projektów  

− Program wyrównywania róŜnic między regionami II 

Dn. 07.07.2010r. przesłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku sprawozdanie kwartalne z 

realizacji projektu. 

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

stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych” 

Dokonano odbioru wykonanych stref sportowo-rekreacyjnych. Przygotowano i złoŜono wniosek 

o sporządzenie aneksu do umowy o dofinansowanie zadania. Aneks podpisano dn. 24 sierpnia br. 

Jednocześnie złoŜono wniosek o płatność.  

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

w miejscowościach Liszkowo, Nobliny i Rakowo” 

Przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego dokumentację 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przygotowano pismo w sprawie wyraŜenia 

zgody na roboty dodatkowe oraz roboty zamienne, które stały się konieczne w trakcie realizacji 

projektu. Pismo zostało złoŜone w Wydziale PROW Urzędu Marszałkowskiego. Pracownik referatu 

brał udział w spotkaniach dot. realizacji projektu oraz w odbiorze prac budowlanych na świetlicach w 

Rakowie i Noblinach.  

− PROW 2007-13 Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej „Zwiększenie 

efektywności wykorzystania wysypiska odpadów komunalnych w Bornem Sulinowie poprzez zakup 

pojazdu do transportu, na krótkich odległościach” 

W odpowiedzi na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego sporządzono pismo z wyjaśnieniami 

dotyczącymi przedmiotowego projektu. 

− PROW 2007-13  Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej „Rozwój systemu 

segregacji odpadów komunalnych w Gminie Borne Sulinowo” 

Na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego naniesiono poprawki we wniosku oraz poprawiono 

załączniki. Dokumenty złoŜono dn. 15.09.2010r. w Wydziale PROW. Pracownik referatu 

zaproponował przeniesienie części środków przeznaczonych na realizację projektu z budŜetu gminy 

Borne Sulinowo 2010 na 2011 rok. 

− Budowa ścieŜki edukacyjno-przyrodniczej „Nasze małe arboretum” nad jez. Pile oraz zakup 

wyposaŜenia do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Bornem Sulinowie 

Dn. 28.06.2010r. podpisano w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie umowę na dofinansowanie zadania. 

Kwota dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie wynosi 76.838,92 zł.  

Dn. 07.09.2010r. podpisano w obecności notariusza umowę z NFOŚiGW w Warszawie na 

dofinansowanie zadania. Kwota dotacji z NFOŚiGW w Warszawie wynosi 139.221,00 zł. 

Wartość całego zadania - 278.588,60 zł. Wkład własny Gminy Borne Sulinowo - 62.528,68 zł. 
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− Lifelong Learning Program Comenius  

Dn. 15.09.2010r. podpisano umowę na realizację przez Szkołę Podstawową im. Jana Nowaka-

Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie projektu partnerskiego „Make the Best of Your Students’ 

Language Learning”. Projekt potrwa od września 2010r. do czerwca 2012r. Partnerami są: Turcja -

koordynator, Rumunia, Węgry, Czechy, Polska i Hiszpania. Kwota dotacji wynosi  20.000 euro. 

− Równać Szanse 2009 „Odlotowo, ale zdrowo” 

Dn. 03.08.2010r. kierownik referatu uczestniczył w degustacji ekologicznej Ŝywności 

w zorganizowanej w ramach projektu w Juchowie restauracji „Odlotowa”.  

Dn. 31.08.2010r. dokonano aktualizacji budŜetu projektu. Zmiany zostały zaakceptowane przez 

donatora - Polską Fundację Dzieci i MłodzieŜy.  

Wydano zezwolenie na zorganizowanie w ramach projektu dn. 27.08.2010r. w Radaczu Rodzinnego 

Festynu Sportowo-Rekreacyjnego. Wykonano dokumentację fotograficzną i zamieszczono na gminnej 

stronie internetowej relację z ww. imprezy. 

 

ZŁOśONE WNIOSKI O DOTACJE 

 

73. ZłoŜono wnioski:  

− PROW 2007-13 Odnowa Wsi „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej 

w Łubowie” 

Przygotowano dokumentację projektową. Dn. 12 sierpnia br. złoŜono wniosek o dofinansowanie 

realizacji przedsięwzięcia. Planowany koszt realizacji projektu wynosi 830.791,76 zł. Wnioskowane 

dofinansowanie – 442.500,00 zł. Realizacja projektu planowana jest na 2012r. 

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

stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych” 

Przygotowano dokumentację projektową. Dn. 12 sierpnia br. złoŜono 3 wnioski o dofinansowanie 

realizacji projektu, który zakłada urządzanie stref sportowo-rekreacyjnych na terenach wiejskich 

gminy. Pierwsze dwa, dotyczące miejscowości Krągi oraz Silnowo, realizowane będą w 2011r., 

a kolejny, w miejscowości Juchowo realizowany w 2012r.  Planowany koszt realizacji projektów 

wynosi:  

Silnowo – 780.342,18 zł. Wnioskowane dofinansowanie – 479.700,00 zł,  

Krągi – 506.769,76 zł. Wnioskowane dofinansowanie – 311.500,00 zł,  

Juchowo – 465.559,06 zł. Wnioskowane dofinansowanie – 286.200,00 zł.  

− Dnia 10.09.2010r. złoŜono w siedzibie LGD „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu następujące 

wnioski o dotacje: 

PROW 2007-13, Program LEADER „Małe projekty” 

� „Wzrost atrakcyjności lokalnego zespołu ludowego Podlotki poprzez zakup instrumentów 

muzycznych i strojów” 
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Wniosek złoŜony w imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie. Wartość projektu - 

13.425,50 zł. Kwota dotacji - 9.397,85 zł. 

� „Zakup strojów ludowych i sprzętu muzycznego dla zespołu wokalno-instrumentalnego 

Jarzębiny” 

Wniosek złoŜony w imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie. Wartość projektu - 

9.394,00 zł. Kwota dotacji - 6.575,00 zł. 

� „Rozwój turystyki w Gminie Borne Sulinowo poprzez utworzenie trzech tras Nordic Walking i 

narciarstwa biegowego” 

Wartość projektu - 28.893,26 zł. Kwota dotacji - 16.578,00 zł. 

� „Zwi ększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu  wizyjnego 

stref sportowo – rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń i Radacz” 

Projekt zakłada zamontowanie 2 kamer na strefach sportowo-rekreacyjnych z moŜliwością zapisu 

obrazu na lokalnych serwerach. W przypadku stworzenia centrum monitoringu w Bornem Sulinowie 

obraz z kamer będzie takŜe moŜna obserwować w czasie rzeczywistym na ekranie monitora.  

Planowany koszt realizacji projektu - 26.661,88 zł. Wnioskowane dofinansowanie – 12.000,00 zł. 

� „Zwi ększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu  wizyjnego 

obiektów sportowych na terenie miasta Borne Sulinowo” 

Projekt zakłada: zamontowanie 2 kamer - na stadionie miejskim i boisku Orlik 2012 oraz stworzenie 

centrum monitoringu w Bornem Sulinowie, w siedzibie StraŜy Miejskiej. Obraz z kamer będzie stale 

zapisywany na serwerze zapisu oraz obserwowany w czasie rzeczywistym na ekranie monitora. 

Planowany koszt realizacji projektu wynosi 36.309,64 zł. Wnioskowane dofinansowanie –20.000 zł. 

PROW 2007-13, Program LEADER,  Odnowa Wsi  

� „Estetyzacja przestrzeni publicznej Bornego Sulinowa poprzez modernizację targowiska 

miejskiego” 

Na podstawie przygotowanej dokumentacji sporządzono wniosek o dofinansowanie modernizacji 

targowiska miejskiego przy ul. Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie. Modernizacja ma polegać na 

wykonaniu ogrodzenia, podłączeniu mediów, wykonaniu stanowisk dla sprzedających oraz 

pomieszczeń dla obsługi. Planowany koszt realizacji projektu wynosi 185.884,41 zł. Wnioskowane 

dofinansowanie – 121.890,00 zł. 

 

PRZYGOTOWANIA DO ZŁO śENIA WNIOSKÓW  

 

74. W trakcie opracowywania znajdują się następujące wnioski: 

− „Szwajcarski Program Współpracy – Poprawa efektywności energetycznej obiektów uŜyteczności 

publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” .Przygotowano i przesłano do ZMiGDP tabele z danymi 

dotyczącymi planowanej inwestycji oraz projekt budowlany, kosztorys inwestorski i audyt 

energetyczny budynku Gimnazjum Publicznego w Silnowie. 
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PROMOCJA 

 

75. Współpraca z mediami 

− Dn. 22 czerwca br. Burmistrz, Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska, przyjęła grupę dziennikarzy 

z Bułgarii. Celem wizyty było poznanie pręŜnie rozwijającego się duŜego miasta na przykładzie 

Poznania, średniego miasta na przykładzie Szczecinka oraz małego miasta na przykładzie Bornego 

Sulinowa. Efektem wizyty będzie materiał promocyjny Bornego Sulinowa w programie 

informacyjnym i reportaŜ o Gminie Borne Sulinowo w dziale programów publicystycznych 

bułgarskiej TV. 

− W dn. 24-25.08.2010r. koordynowano pobyt dziennikarzy portalu Wirtualna Polska w Bornem 

Sulinowie. Efektem wizyty były artykuły i filmy zamieszczone na portalu WP.  

− Dn. 30.08.2010r. odbyło się spotkanie z kierownictwem produkcji filmu „Czarnobyl 2011”. 

Wydano zgodę na realizację filmu w Kłominie oraz obiektach przy ul. Towarowej w Bornem 

Sulinowie. 

− Dn. 15.07, 18.08 i 15.09,  odbyły się spotkania z dziennikarzem Głosu Koszalińskiego. Przekazane 

informacje zamieszczono w lipcowym, sierpniowym i wrześniowym dodatku do GK „Regiony”. 

76. Strona internetowa  

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

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

77. Materiały graficzne - opracowano graficznie i wydrukowano: 

− list gratulacyjny dla Zenona Matkowskiego – sponsora ULKS Tenis Stołowy 

− dyplomy dla wyróŜniających się wynikami w nauce lub sporcie uczniów szkół z terenu Gminy 

Borne Sulinowo 

− na Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych mapki (plan zlotowiska, organizacja ruchu 

drogowego w mieście na czas zlotu) 

− identyfikatory dla przedstawicieli mediów 

− podziękowania dla wybranych uczestników zlotu 

− upowaŜnienia dla nowych funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej 

− dyplomy dla laureatów Konkursu na Najbardziej Zadbaną Posesję Gminy Borne Sulinowo, 

− list gratulacyjny dla firmy Mark-Bud z okazji otrzymania Certyfikatu NajwyŜszej Jakości 

− dyplomy dla uczestników i laureatów Turnieju Eliminacyjnego I Leaderowskich Igrzysk 

Zachodniopomorskiego dla DruŜyn z Obszaru Lokalnej Grupy Działania “Partnerstwo Drawy” 

78. Materiały promocyjne 

− Zaktualizowano „Informator turystyczny Miasto i Gmina Borne Sulinowo – Atrakcje Turystyczne”. 

Uzupełniono dane teleadresowe gestorów, zmodyfikowano teksty z opisem atrakcji turystycznych, 

uzupełniono zdjęcia obiektów bazy noclegowej. Folder przetłumaczono na j. niemiecki. Wydano 

1.000 szt. polskiej wersji i 500 szt. niemieckiej wersji publikacji. 
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79. Zagospodarowanie terenu gminy  

− Oflag II D 

Na terenie obozu jenieckiego Oflag II D Gross Born ustawiono tablicę informacyjną z planem 

sytuacyjnym obozu. Tablicę wykonała Pracownia Plastyczna Studio22 z Połczyna Zdroju.  

− Trasy Nordic Walking i narciarstwa biegowego 

Na wniosek Lokalnej Organizacji Turystycznej przystąpiono do wyznaczenia tras do narciarstwa 

biegowego i Nordic Walking. Wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego, Tomaszem 

Kicmanem i Arturem Burianem, instruktorem Nordic Walking, Piotrem Czarnotą oraz inŜ. nadzoru 

Nadleśnictwa Borne Sulinowo, Tomaszem Skowronkiem, wyznaczono 2 trasy na terenie 

Nadleśnictwa Borne Sulinowo oraz 1 trasę na terenie parku miejskiego w Bornem Sulinowie. Przy 

współpracy z Pracownią Plastyczną Studio22 z Połczyna Zdroju opracowano oznakowanie tras  

i obliczono koszty oznakowania szlaków (kierunkowskazy i tablice informacyjne). Dokonano wyceny 

wału ratrakowego niezbędnego do utrzymania szlaków. 

− Plac zabaw w Unieminie 

Wybrano wykonawcę placu zabaw. W miejscu docelowym ustawiono duŜy zestaw zabawowy, 

huśtawkę klasyczną oraz huśtawkę typu waŜka. Pod urządzeniami wysypano warstwę piasku. Plac 

zabaw oddano do uŜytku 7 lipca br. Pracownik referatu dokonał odbioru prac. 

− Gminny „Konkurs Kwiatowy” 

Dn. 8 sierpnia br. ponownie odwiedzono 11 posesji zgłoszonych do udziału w konkursie. Konkurs 

rozstrzygnięto. Nagrody wręczono 4 września br., podczas DoŜynek Gminnych w Liszkowie. 

80. Współpraca w ramach związków międzygminnych i stowarzyszeń - LGD „Partnerstwo 

Drawy” – Program LEADER 

− Dn. 30 lipca br. pracownik Referatu PW wziął udział w Walnym Zebraniu członków LGD. 

Ustalono termin naboru wniosków o dofinansowanie oraz zatwierdzono wzory dokumentów 

związanych z naborem. 

− Dn. 25 sierpnia br., w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie, dyŜur pełnił pracownik LGD. 

Wspólnie z pracownikiem Referatu PW udzielał porad potencjalnym wnioskodawcom programu 

LEADER. 

− Dn. 6 września br. pracownik Referatu PW wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Fundacji 

im. Stanisława Karłowskiego z Juchowa. Udzielono porady w zakresie przygotowywanego przez 

fundację wniosku o dofinansowanie zadania polegającego na nasadzeniu drzew przy drogach 

powiatowych w okolicach Juchowa. Po sporządzeniu, wniosek został sprawdzony przez pracownika 

referatu. 

− Dn. 11 września br., na stadionie miejskim w Bornem Sulinowie, odbyły się eliminacje do I 

Leaderowskich Igrzysk Zachodniopomorskiego w piłce noŜnej dla druŜyn z obszaru „Partnerstwa 

Drawy”. Turniej zorganizowano wspólnie z nauczycielem wychowania fizycznego i animatorem  

w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” - Dariuszem Palickim, Centrum Kultury i Rekreacji, 
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Miejską Biblioteką Publiczną oraz biurem LGD „Partnerstwo Drawy”. W turnieju wzięło udział 

ponad 200 dzieci z 9 gmin powiatów: szczecineckiego, drawskiego oraz choszczeńskiego. 

− Dn. 14.09.2010r. pracownik referatu wziął udział w posiedzeniu Rady LGD w sprawie oceny 

wniosków złoŜonych w zakończonym naborze. W naborze złoŜono ogółem 65 wniosków, z czego 12 

z terenu gminy Borne Sulinowo.  

81. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

− Do dnia 30 lipca br. przyjmowano  sprawozdania z częściowego rozliczenia udzielonej 

organizacjom pozarządowym dotacji. Po zweryfikowaniu poprawności przedłoŜonych dokumentów, 

przekazano organizacjom II transzę dotacji.  

− Opracowano dla HDK „Dąbie” wniosek o przyznanie dotacji na realizację zdania publicznego. 

Wniosek przesłano do zarządu PCK w Koszalinie. 

− Na prośbę Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego z Warszawy, sporządzono 

sprawozdanie  nt. roli organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz rozwoju gminy.  

− Dn. 23 września br.,  w Koszalinie, pracownik referatu wziął udział w szkoleniu pełnomocników 

ds. współpracy  z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa zachodniopomorskiego.  

− Wspólnie z Fundacją Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” ze Stawnicy oraz rodzicami 

dziecka, w dniach 19 – 23 sierpnia br. zorganizowano zbiórkę publiczną na rzecz Fabiana 

Piaskowskiego – Rodzik. Zebrano kwotę 1.469,09 zł. 

82. Współpraca z zagranicą 

W dniach 1-4 lipca 2010 r., na zaproszenie Klubu Sportowego Camel Jablonec, druŜyna seniorów KS 

Orzeł Łubowo przebywała w Republice Czeskiej. Podczas pobytu w Jabloncu odbył się 

międzynarodowy turniej piłki noŜnej, którego organizatorem był Mirosław Paces - Prezes KS Camel 

Jablonec. W turnieju, w kategorii seniorów, udział wzięło 12 druŜyn. DruŜyna KS Orzeł Łubowo 

zajęła 4 miejsce. Podczas pobytu w Czechach gospodarze zorganizowali wycieczkę fakultatywną do 

Liberca, gdzie sportowcy z Polski mogli zwiedzić profesjonalne obiekty sportowe m.in.: wielką 

skocznię oraz stadion sportowy vice mistrza Republiki Czeskiej w piłce noŜnej - KS FK Jablonec. 

Turniej zakończył się wspólnym piknikiem sportowym, na którym obecni byli przedstawiciele 

czeskiej gminy partnerskiej Ralsko.  

83. Sport 

Dn. 13 lipca br. zorganizowano posiedzenie Rady Sportu, na którym omówiono m.in.: plany 

organizacji I Leaderowskich Igrzysk Zachodniopomorskich, składane przez organizację sprawozdania 

częściowe oraz przedstawiono multimedialną prezentację stref rekreacyjno-sportowych na terenie 

Gminy Borne Sulinowo. 

84. Turystyka 

− W dniach 22 czerwca i 01 lipca br. oprowadzono po terenie miasta i gminy wycieczki uczestników 

szkoleń samorządowych odbywających się w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Marina”. 
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− Dn. 7 lipca 2010r. koordynowano 2-dniowy pobyt ekipy TVP Warszawa realizującej program 

„Natura się odpłaca”. Audycja porusza temat wpływu inwestycji gminy na obszary „Natura 2000”. 

Emisja programu zaplanowana jest na listopad 2010r. 

− Dn. 31.08.2010r. oprowadzono po Bornem Sulinowie wycieczkę Związku Pszczelarzy Polskich.  

− W sierpniu br. zorganizowano 3 spotkania z gestorami branŜy turystycznej w sprawie wspólnego 

udziału gminy i gestorów w targach turystycznych Bydgoszcz - Tour. Ustalono, Ŝe gmina Borne 

Sulinowo weźmie udział w targach, które odbędą w dniach 18-19 września br. Stoisko będzie miało 

charakter militarny i przygotowywane jest wspólnie z gestorami branŜy turystycznej  

i Stowarzyszeniem Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa.  

85. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim woj. Zachodniopomorskiego 

Dn. 6 września br. pracownik referatu wziął udział w spotkaniu roboczym z Marszałkiem Woj. 

Zachodniopomorskiego, które odbyło się na Zamku KsiąŜąt Pomorskich w Szczecinie. Omówiono 

propozycję Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – alternatywny sposób na stworzenie 

Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej. Propozycja ta spotkała się z aprobatą większości 

samorządowców obecnych na spotkaniu. Realizacja ZST w sposób zaproponowany przez ZMiGDP              

z duŜym prawdopodobieństwem spowoduje brak potrzeby zawiązywania nowego stowarzyszenia oraz 

znacząco obniŜy koszty przedsięwzięcia.  

86. Organizacja wydarzeń 

− Ustawienie czołgu T-34 

Dn. 11.08.2010r. wykonano dokumentację fotograficzną z przebiegu procesu ustawienia czołgu T-34 

na cokole przy BKO. 

− VII Mi ędzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych 

Dn. 10.08.2010r. kierownik referatu uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli słuŜb 

zabezpieczających imprezę. Spotkanie odbyło się w CKiR.  

Wykonano dokumentację fotograficzną i sporządzono informację na stronę internetową z przebiegu 

imprezy. 

Opracowano i przesłano dn. 03.09.2010r. sprawozdanie do MON z przebiegu imprezy. 

− Lato z Produktem Regionalnym i Tradycyjnym 

W dniach 21-22 sierpnia br., przed Urzędem Miejskim w Bornem Sulinowie, odbyła się prezentacja 

"Lato z Produktem Regionalnym i Tradycyjnym". Imprezę zorganizował Urząd Marszałkowski Woj. 

Zachodniopomorskiego. Jej celem była promocja tradycyjnych, lokalnie wytwarzanych produktów. 

Podczas imprezy koordynowano pobyt i udzielano informacji TVP Szczecin realizującej w Bornem 

Sulinowie materiał promocyjny w ramach bloku programowego „Perły Turystyczne Regionu”.  

− VI Ogólnopolski Plener Artystyczny „Portret przyrody” 

Dn. 26 sierpnia br. Burmistrz, Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska dokonała otwarcia imprezy. 

Wykonano dokumentację fotograficzną i zamieszczono na gminnej stronie internetowej relację z ww. 

wydarzenia. 
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− Ponadto wykonano dokumentację fotograficzną i sporządzono informację na gminną stronę 

internetową z następujących wydarzeń: Twórczy klimacik – zakończenie projektu realizowanego  

w BOK w Bornem Sulinowie, XXI Euroregionalne Mistrzostwa Polski StraŜaków Płetwonurków, 

Targi Chleba i Miodu, Gminne DoŜynki w Liszkowie, Piknik Wiejski – DoŜynki Powiatowe 

− Koordynowano udział Gminy Borne Sulinowo w DoŜynkach Powiatowych – Pikniku Wiejskim, 

które odbyły się 19 września 2010r. Zgłoszono 2 wieńce doŜynkowe sołectw Łączno i Juchowo oraz  

1 gospodarstwo agroturystyczne „Bobrowa Dolina” z Krągów w kategorii kulinaria (najsmaczniejsza 

potrawa, nalewka i wino). Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała stoisko gminne. 

Podczas prezentacji zespołów artystycznych gminę  Borne Sulinowo reprezentował zespół 

„Jarzębiny”.  

− Udzielono pomocy w obsłudze konferencji naukowej "Jeńcy na Pomorzu Zachodnim (1939-45) 

w dniach 9-10 września br.  

 

OŚWIATA 

 

87. Stypendia szkolne 

− Na podstawie składanych przez wnioskodawców dokumentów finansowych, rozliczano udzielone 

uczniom  na rok szkolny 2009/10 stypendium szkolne. Do wnioskodawców, którzy nieprawidłowo 

rozliczyli otrzymane świadczenie pienięŜne, bądź nie przedstawili faktur i rachunków, wystosowano 

wezwania.  

Na podstawie wniosku z dn. 20 lipca br. o przyznanie zasiłku szkolnego, dwojgu uczniom wypłacono 

zasiłki szkolne w wys. po 455,00 zł kaŜdy.  

− W  związku z obowiązkiem  udzielania przez Gminę Borne Sulinowo  uczniom  świadczeń 

socjalnych o charakterze  edukacyjnym, przygotowano informację do szkół oraz na stronę internetową 

Urzędu Miejskiego o zasadach przyznawania stypendiów w roku szkolnym 2010/11. Przekazano 

szkołom druki wniosków i załączników dot. świadczeń stypendialnych.  

− Do dnia 15 września br. przyjmowano wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i weryfikowano 

załączniki dokumentujące dochód wnioskodawców.  

88. Wyprawka szkolna 

− Sporządzono sprawozdanie dla Kuratora Oświaty w Szczecinie  dot. szacunkowej liczby uczniów 

zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania podręczników.  

− Do 15 września br. szkoły przekazywały listy uczniów, którzy spełnili kryteria programu i w roku 

szkolnym 2010/11 otrzymają wyprawkę szkolną.  

− Do szkół z terenu gminy wysłano informację o wysokości środków finansowych przyznanych na 

wypłatę dofinansowania podręczników. Szkołom wypłacono łącznie kwotę w wys. 21.860,00 zł.  
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

89. Wydano: 

− Sto dwadzieścia zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

− Czterdzieści trzy wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

− Czternaście decyzji w sprawie podziałów nieruchomości. 

− Dwanaście postanowień w sprawie podziałów nieruchomości. 

− Osiem decyzji rozgraniczeniowych. 

− Cztery zaświadczenia w sprawie zmiany sposobu uŜytkowania. 

− Cztery opinie urbanistyczne.  

90. Informacja o prowadzonych  pracach w zakresie planowania przestrzennego: 

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

22/20 połoŜonych w obrębie Dąbrowica. 

Z uwagi na zmianę ustawy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych w dniu 15 września 2010r. 

projekt planu został przekazany do ponownych uzgodnień do Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej. Po uzgodnieniu projekt planu zostanie przedłoŜony do uchwalenia.  

− Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne 

Sulinowo w obrębach Piława, Silnowo, Kiełpino, Juchowo, Jelonek. 

W dniach od 26 lipca 2010r do 27 sierpnia 2010r. projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko  został wyłoŜony do publicznego wglądu. Informacja o wyłoŜeniu studium podana została 

do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenia w sołectwach ,informację w prasie miejscowej oraz 

umieszczenie na stronie internetowej Urzędu. W dniu 17 sierpnia 2010r. odbyły się konsultacje 

społeczne. Nikt z mieszkańców nie wziął udziału w konsultacjach. Do dnia 20 września 2010r. moŜna 

składać uwagi do studium. Do dnia dzisiejszego (tj. 17 września 2010r. ) wpłynęły cztery uwagi 

dotyczące nieruchomości połoŜonych w obrębie Silnowo bezpośredni przy jeziorze Pile. Uwagi 

dotyczą wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy brzegu jeziora Pile.  

Z uwagi na zmianę ustawy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych w dniu 15 września 2010r. 

projekt studium został przekazany do ponownych uzgodnień do Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej. Po uzgodnieniu projekt studium zostanie przedłoŜony do uchwalenia.  

− Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kiełpino. 

W dniu 20 września 2010r. architekci przedstawią drugą wersję projektu planu Burmistrzowi do 

akceptacji. Po akceptacji projekt zostanie przekazany do 35 instytucji uzgadniających. 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

91. Prowadzonych jest dziewięć postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
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92. Wydano jedną decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

93. W ramach podpisanego Porozumienia w sprawie udzielenia upowaŜnienia, pomiędzy Wojewodą 

Zachodniopomorskim, a Gminą Borne Sulinowo, dotyczącego wykonania prac renowacyjnych przy 

zieleni na cmentarzach jeńców wojennych w Kłominie po wyłonieniu wykonawcy przystąpiono do 

realizacji zadania.  

94. PrzedłoŜono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Jagiellońska 32, 70-

382 Szczecin informacje dotyczące form ochrony przyrody uchwalonych przez Radę Miejską  

w Bornem Sulinowie. 

95. Zamówiono w Firmie TOI TOI Systemy Sanitarne Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie cztery 

kabiny sanitarne, które ułatwiono na polu namiotowym przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie.  

96. W ramach edukacji ekologicznej na terenie gminy przeprowadzona została akcja pt. „Sprzątanie 

świata 2010”. Uczestniczyły w niej szkoły i przedszkola z terenu Gminy Borne Sulinowo. Gmina 

zaopatrzyła uczestników akcji w worki i rękawiczki oraz zapewniła usunięcie zebranych śmieci. 

97. Naliczono i wniesiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 

opłatę za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2010r. w wysokości 4.257,00zł. 

98. Wydano jedną opinię w formie postanowienia dot. koncesji na wydobywanie kopalin. 

99. Wydano jedną opinię w formie postanowienia dot. odzysku odpadów. 

100. Wydano sześć decyzji przejmujących przez gminę obowiązek zorganizowania opróŜnianie 

zbiorników bezodpływowych w stosunku do mieszkańców wsi Łubowo. 

 

INWESTYCJE 

 

101. Wykonano remont drogi w m. Kiełpino w zakresie wykonania poboczy – zakończono II etap. 

102. Wykonano remont drogi w m. Silnowo dz. nr 11/10”.  

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

Bornego Sulinowa przeznaczonych do sprzedaŜy jak równieŜ z terenów zielonych. Roboty wykonuje 

firma nieodpłatnie w zamian za pozyskany gruz. W ramach współpracy firma przekazała na rzecz 

Gminy 1 tysiąc ton kruszonego gruzu. 

104. Trwają remonty przystanków autobusowych na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

Wyremontowano juŜ przystanki w m. Kiełpino, Silnowo, Dąbie, Liszkowo, Rakowo, Juchowo, 

Międzylesie, Kucharowo. Dalsze remonty planowane są jeszcze w miejscowości Radacz 2 przystanki, 

Rakowo kolonia, Jeleń, Przyjezierze i Ciemino. 

105. Trwają prace związane z inwentaryzacją budowlaną stadionu w m. Łubowo oraz prace 

remontowe niezbędne do uzyskania licencji OZPN Koszalin dla klubu Orzeł Łubowo. 

106. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w Ośrodkach Zdrowia w m. Łubowo i Silnowo. 

107. Wykonano oświetlenie terenu ogólnodostępnej strefy sportowo-rekreacyjnej w m. Radacz. 



 23 

108. Wykonano 90% planowanego zakresu robót związanych z remontem cząstkowym dróg 

bitumicznych na terenie miasta. 

109. Zakończono I etap robot budowlanych związanych z izolacją ścian fundamentowych budynku 

Urzędu Miejskiego. Roboty prowadzone przez gminną grupę budowlaną. 

110. Przeprowadzono procedurę zamówienia publicznego na zakup i montaŜ okien w MBP w Bornem 

Sulinowie. I Etap zadania zrealizowano i zakończono. 

111. Przygotowano ponownie dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg na zadanie : Zakup 

wyposaŜenia do OEE w Bornem Sulinowie oraz doposaŜenie infrastruktury terenowej ścieŜki 

edukacyjno – przyrodniczej nad j. Pile.  

112. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na zadania: Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo. 

113. Przygotowano dokumentacją i przeprowadzono procedurę przetargową na zadanie : Obsługa 

geodezyjna Gminy Borne Sulinowo. 

114. Przeprowadzono wizję lokalną szamb na nieczystości płynne w m. Radacz, które zostały 

przeznaczone do likwidacji. 

115. Wydano dwa zezwolenia na wjazd nad je. Pile dla organizatorów imprez: Akademia Dźwięku 

oraz Zawody modeli pływających. 

116. W ramach zarządzania drogami gminnymi podpisano i wydano: 

− umowy na udostępnienia nieruchomości na cele budowlane - 37 szt. 

− decyzje lokalizacyjne -  6 szt. 

− decyzje na zajęcie pasa drogowego - 31 szt. 

− decyzje lokalizacyjne zjazdu indywidualnego – 2 szt. 

− uzgodnienie zjazdu - 5 szt. 

117. Wykonano zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Szczecinku zamiaru wykonywaniu robót 

budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodników przy ul. Sosnowej, Chrobrego, 

Brzechwy, Kruczkowskiego i nawierzchni dróg w m. Jeleń i Łubowo. 

118. Wyłoniono dostawcę kostki brukowej na remonty chodników i budowę parkingów - Firma : 

Polbruk S.A. ul. Słowiańska 10, 75-846 Koszalin. 

119. Uruchomiono procedurę na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie robót budowlanych na remont 

drogi w m. Jeleń. 

120. Uruchomiono procedurę na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie robót budowlanych na remont 

ul. Młynarskiej i Kolejowej w m. Łubowo. 

121. Wykonano remont chodników przy ul. Sosnowej 1 i Chrobrego 9. Trwają remonty chodników 

przy ul. Brzechwy 8 i Kruczkowskiego 7. 
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SPRAWY SPOŁECZNE 

 

122. Działalność Gminnej Komisji  ds. PiRPA  

− W okresie międzysesyjnym odbyły się 4 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 6 postępowań o  zobowiązanie do leczenia odwykowego na wnioski złoŜone przez 

rodzinę osoby uzaleŜnionej oraz  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie. W związku z powyŜszym skierowano pisma do Komisariatu Policji oraz sporządzono 

umowy na przeprowadzenie wywiadów środowiskowych. Ponadto skierowano do biegłych – 

psychologa i psychiatry 4 teczki akt spraw w celu przebadania i wydania opinii 

w przedmiocie uzaleŜnienia osób od alkoholu.  

123. Dane demograficzne 

Liczba Ludności 

MIASTO  BORNE SULINOWO: 

pobyt stały                          - 4.378 

pobyt czasowy                    -    324 

razem                                  -  4.702 

GMINA  BORNE SULINOWO: 

pobyt stały                          -  5.018 

pobyt czasowy                    -    161               

razem                                  -  5.179 

Razem ludność 

miasto                                 - 4.702 

gmina                                  - 5.179 

razem                                  - 9.881  

124. W okresie od 1.07.2010  do  17.09.2010 r.  zarejestrowano: 

− urodzenia       26 

− zgony              14 

− małŜeństwa    31 

− zameldowanie na pobyt stały            44 

− zameldowanie na pobyt czasowy      46 
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− przemeldowanie                                 18 

− zameldowanie cudzoziemców           19 

− wymeldowanie z pobytu stałego       83 

− wymeldowanie z pobytu czasowego  7 

− wymeldowanie za granicę                  1 

− wydanie dowodu osobistego          144 

− zarejestrowanie działalności gospodarczej  20 

− wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej    14 

− wprowadzenie zmian do ewidencji działalności gospodarczej 38 

− wydanie zaświadczeń z ewidencji działalności gospodarczej 12 

− wydanie decyzji o zawieszeniu działalności 25 

125. Powadzono: 

− 4 postępowania administracyjne o wymeldowaniu z pobytu stałego 

− 1 postępowania administracyjne o zameldowanie  

126. W powyŜszym okresie  wydano 37 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych: 

− 16 - detal, 

− 8 - gastronomia, 

− 13 - zezwolenia jednorazowe na imprezy. 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 

127. W dniu 14 i 18 lipca  2010r. wydano decyzję o przyznaniu środków finansowych  

z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

na kwotę  11 161,92 zł. 

128. W dniu 1 września br. złoŜono wniosek do Kuratorium Oświaty w Szczecinie na zabezpieczenie 

środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników  na kwotę 131 489,74zł. 

129. W dniu 7 lipca br. opracowano i przesłano do Kuratorium Oświaty prognozę wysokości środków 

niezbędnych na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników  na lata 2011, 2012 i 2013. W roku 2011 kwota dofinansowania wyniesie 142 868,35zł, 

w  roku 2012 – 147 941,99zł, w roku 2013 – 170 568,08 zł. 

130. Przygotowano sprawozdanie WOG i KOW za okres od maja do sierpnia br. do Sądu 

Rejonowego w Szczecinku z przebiegu wykonania prac przez skazanych, na cele społecznie 

uŜyteczne. 

131. W okresie od maja do września miesięcznie zatrudniono 30 osób z terenu Gminy Borne 

Sulinowo do wykonywania prac społecznie uŜytecznych. Osoby te zostały skierowane do Sołectw  na 

terenie Gminy oraz PUK  Sp. z  o.o. w Bornem Sulinowie. 
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132. W dniu 9 września  br. przesłano do Wojewody Zachodniopomorskiego oświadczenie majątkowe 

Burmistrza Bornego Sulinowa. 

133. W dniu 31 sierpnia br. Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Burmistrza  

Nr 54/2010 do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referenta ds. księgowości podatkowej 

dokonała wyboru kandydata na powyŜsze stanowisko. W wyniku zakończenia procedury naboru  

w dniu 6 września br. zawarto umowę z Panią Eweliną Susiak, mieszkanką  Bornego Sulinowa. 

134. W dniu 5 sierpnia br. podpisano na okres jednego roku  umowę o świadczenie usług pocztowych 

ze Spółką z o. o. ANGARIA z siedzibą w Przybiernowie. 

135. W miesiącach od lipca do września podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy  

w Szczecinku 8 umów o organizację robót publicznych, w ramach których zatrudnionych zostało 27 

osób oraz 1 umowę o zorganizowanie staŜu, w ramach której staŜ odbywa 1 osoba. 

136. W miesiącu czerwcu i lipcu prawnik udzielający porad prawnych dla mieszkańców Miasta  

i Gminy Borne Sulinowo udzielił  pomocy prawnej: przyjął ogółem 28 osób  i udzielił 48 porad. 

137. W miesiącu wrześniu sporządzono i przesłano do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura  

w Koszalinie sprawozdanie z przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP. 

138. Przyjęto opłatę skarbową na kwotę około 3.500,00 zł. 

139. Zarejestrowano 4425 pism wpływających do Urzędu. 

140. Wysłano 3903 przesyłki polecone, 1374 listy zwykłe oraz około 510 sztuk plakatów. 

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

wywieszono 78 obwieszczeń oraz plakaty okolicznościowe. 


