
 
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  29 marca 2010 r. 

 
SPOTKANIA   

� dotyczące funkcjonowania ZOZ w Bornem Sulinowie i przekazania części budynku na 

działalność Centrum Rehabilitacji SM – z dyrektorem SP ZOZ Borne Sulinowo 

� w sprawie kanalizacji deszczowej przy ulicy Lipowej - z Prezesem PWiK ze Szczecinka   

� dotyczące udziału w targach turystycznych„Piknik nad Odrą”- z gestorami BranŜy Turystycznej  

� w sprawie ujęcia wody w Bornem Sulinowie - z Państwowym Instytutem Geologicznym 

� w sprawie konsultacji społecznych dot. planu zagospodarowania przestrzennego w m-ci 

Dąbrowica, 

� w sprawie negocjacji dot. złoŜonego wniosku do N.F.O.Ś i G.W. – Warszawa, 

� udział w posiedzeniu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, 

 
UDZIAŁ W KONFERENCJACH, ZJAZDACH  I  NARADACH 

 
� w Powiatowej Radzie Zatrudnienia 
 

WYWIADY 
 
� Program Samorządowy - Telewizja „Gawex” Szczecinek 
 

UROCZYSTOŚCI 
 
� uroczyste ślubowanie członków OSP Borne Sulinowo 
 

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW  
 
W okresie międzysesyjnym Burmistrz wraz z Zastępcą Burmistrza przyjęlił w sprawach skarg  

i wniosków  12 interesantów.  

 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

1. Zawarto akt notarialny zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo 

na nieruchomości będące własnością PWiK Sp. z o.o. w Szczecinku. 

2. Wydano decyzję przekazującą nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne Sulinowo  

w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie. 

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

o gospodarce nieruchomościami, prawa pierwokupu udziału w nieruchomości niezabudowanej 
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połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, oznaczonej w ewidencji gruntów  

i budynków działką Nr 87/109 o pow. 0,2529 ha. 

4. Wydano decyzję o naliczeniu opłaty adiacenckiej za nieruchomość połoŜoną w m-ci Radacz, 

obręb Radacz, oznaczoną w ewidencji gruntów działką Nr 65/143 o pow. 1,3425 ha.  

5.  Zlecono uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie wyceny nieruchomości:  

• oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 47 i Nr 48, połoŜonych  

przy al. Niepodległości w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07; 

• lokalu mieszkalnego nr 2, połoŜonego w budynku przy ul. Kościuszki 38 na działce oznaczonej 

w ewidencji gruntów i budynków Nr 232/2, połoŜonej w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo; 

• lokalu mieszkalnego nr 9, połoŜonego w budynku nr 3C na działce oznaczonej  

w ewidencji gruntów i budynków Nr 4/6, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05; 

• oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 37/71 i Nr 37/70 połoŜonej  

przy ul. Kruczkowskiego w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06. 

6.  Zlecono uprawnionemu geodecie:  

• wskazanie granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 7/185 i Nr 

7/186 połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05. 

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

• zbycia przez Gminę Borne Sulinowo nieruchomości gruntowej, połoŜonej w m-ci Borne 

Sulinowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/185 i Nr 7/186. 

8. Przeprowadzono przetarg ofertowy na dzierŜawę nieruchomości zabudowanej połoŜonej przy  

ul. Szpitalnej 1 w Bornem Sulinowie przeznaczonej na działalność przedszkola. 

9. Podano do publicznej wiadomości informację w formie wykazów o nieruchomościach 

przeznaczonych do sprzedaŜy - w ilości 3 szt. 

10. Podano do publicznej wiadomości  informację o przetargach  na zbycie nieruchomości, które 

mają się odbyć: 

• w dniu 24 maja 2010 r.   

• w dniu 7 czerwca 2010r.   

11. Rozliczono za miesiąc marzec 2010r. fundusze remontowe za lokale komunalne, naleŜące          

do Wspólnot Mieszkaniowych na terenie miasta Borne Sulinowo. 

12.   Sporządzono cztery protokoły po przetargach zakończonych wynikiem negatywnym. 

13. PrzedłuŜono najemcy na okres 1- go roku umowę najmu lokalu tymczasowego, połoŜonego  

w miejscowości Silnowo 19/4, obręb Silnowo.  

14. Udzielono pisemnej odpowiedzi Radzie Sołeckiej w Łącznie w sprawie przekazania do 

dyspozycji nieruchomości zabudowanej budynkiem hydroforni, połoŜonej w miejscowości 

Łączno. 

15. Udzielono pisemnych odpowiedzi w sprawach sprzedaŜy nieruchomości  - 7 szt. 
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16. Wystąpiono do zarządcy zasobów komunalnych PUK Sp. z o.o. w sprawie remontu lokalu   

w miejscowości Silnowo 19/4 oraz  remontu lokalu  w miejscowości Juchowo 39/2. 

17. Zawarto umowę na dzierŜawę części tj. 0,3400 ha z nieruchomości gruntowej, połoŜonej przy 

ul. Wojska Polskiego w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne 

Sulinowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 89/22. Okres dzierŜawy rok. 

18. Przygotowano umowę na dzierŜawę, następującej nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo: 

• zabudowanej budynkiem byłej wartowni o pow. uŜytkowej: 25,80 m2 wraz  

z gruntem o pow. 0,0097 ha, połoŜonej przy ul. Kruczkowskiego w miejscowości Borne 

Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo, oznaczonej w ewidencji gruntów  

i budynków działką Nr 39/3. Okres dzierŜawy 3 lata. 

• zabudowanej budynkiem wolnostojący o pow. uŜytkowej: 32,10 m2 wraz z gruntem 

o powierzchni 0,0280 ha, połoŜonej przy ul. Towarowej w miejscowości Borne Sulinowo, 

obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką 

Nr 7/364. Okres dzierŜawy 2 lata. 

19. Sporządzono protokół przejęcia nieruchomości gruntowej o pow. 0,4100 ha, połoŜonej  

w miejscowości Piława, obręb Piława, gmina Borne Sulinowo, stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 284.  

20.Wszczęto procedurę rozwiązania umowy dzierŜawy na ogródek działkowy nr 87, połoŜony  

w miejscowości Krągi , obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo.  

21. Wszczęto procedurę przekazania w najem nieruchomości stanowiących własność gminy Borne 

Sulinowo: 

• lokal uŜytkowy nr 1 o pow. 98,99 m2 umiejscowiony na parterze budynku po byłej szkole 

podstawowej wraz z piwnicą o pow. 52,30 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. 6,86 m2, 

połoŜony w miejscowości Kiełpino, obręb Kiełpino, gmina Borne Sulinowo na działce 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr ½, 

• lokal uŜytkowy nr 3 o powierzchni uŜytkowej 63,31 m2 umiejscowiony na parterze budynku nr 

18, połoŜony w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, gmina Borne Sulinowo na działkach 

oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 44/4, Nr 44/5, Nr 47/1 oraz Nr 47/2, na 

prowadzenie punktu aptecznego. 

22. Dokonano sprostowania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem 

magazynowym, połoŜonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 

7/9, przy ul. Orła Białego w miejscowości Borne Sulinowo, gmina Borne Sulinowo.  

23. Sporządzono zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie 

naleŜących do publicznego zasobu mieszkaniowego, połoŜonych na terenie miasta  

i gminy Borne Sulinowo – sprawozdanie dotyczyło II- go półrocza 2009 r.   
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24. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku 68 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. 

25. Udzielono Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu Delegatura w Koszalinie  

4 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 

26. Wydano dla rolników zaświadczenia o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego  

oraz uŜytków rolnych w ilości – 2 szt. 

27. Poświadczono oświadczenie w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym w ilości 2-szt. 

28. Przyjęto 2 zgłoszenia w sprawie nielegalnej wycinki drzew/krzewów w miejscowości Borne 

Sulinowo, obręb Borne 06, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów  

i budynków: Nr 40/5 obręb 07 i Nr 62/10.  

     Dokonano wizji w terenie, w wyniku której sporządzono dokumentację niezbędną do wszczęcia 

postępowania administracyjnego. 

29. Wysłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku 5  wniosków o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew/krzewów na działkach będących własnością Gminy Borne Sulinowo.  

30. Przeprowadzono lustrację w terenie dot. wycinki drzew/krzewów w wyniku, której    

sporządzono protokoły niezbędne do wydania decyzji. 

31. Podpisano umowy sprzedaŜy drewna w ilości - 2 szt. 

32. Udzielono informacji w sprawie moŜliwości pozyskania drewna – 4 .  

33. Wszczęto postępowanie  administracyjne w sprawie nielegalnej wycinki drzew/krzewów 

przeprowadzonej w miejscowości Starowice, na działce oznaczonej Nr 82/5 będącej własnością 

Agencji Nieruchomości Rolnej. 

34. Przyjęto do rozpatrzenia 30 –ci wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2010r. 

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

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a 10 rolników wezwano do złoŜenia 

wyjaśnień błędów formalnych zawartych w złoŜonych wnioskach o zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2010r. 

36. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku informacji na temat wniesienia ewentualnych 

zmian czy zastrzeŜeń do uproszczonego planu urządzania lasu. Sprawa dotyczyła działek 

oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 117/20, Nr 35 połoŜonych w miejscowości 

Jeleń, obręb Jeleń, gmina Borne Sulinowo. 

37. Udzielono Urzędowi Kontroli Skarbowej w Poznaniu informacji na temat upraw i rodzaju klas 

gruntów.  
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38. Sporządzono i podpisano umowę o dzieło w sprawie „Sporządzenia opinii szacunkowej, 

w tym określenie administracyjnej kary pienięŜnej za usunięcie bez zezwolenia Burmistrza 

Bornego Sulinowa drzew i krzewów na działce 249/9 w miejscowości Rakowo. 

39. Udzielono wnioskodawcy informacji na temat zrzeczenia się na rzecz Skarbu Państwa 

gospodarstwa rolnego. 

FINANSE I BUDśET 

 
 
40. Na podstawie Zarządzenia Nr 21/2010 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 marca 2010 

roku dokonano zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok polegających na 

zwiększeniu dochodów i wydatków o łączną kwotę 108.256,00 zł na podstawie pism 

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: 

-    Nr FB.1.AZ.3011-2/30/2010 z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji 

celowej o kwotę 7.500,00 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, 

-    Nr FB.1.AZ.3011-2/32/2010 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji 

celowej o kwotę 100.756,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy 

materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy  

o systemie oświaty, 

oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w łącznej wysokości 

28.033,42 zł, w tym na podstawie pisma Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-03/10 

z dnia 16 marca 2010 roku - 6.207,07  zł.  

41. W dniu 7 kwietnia 2010 roku przekazano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Szczecinie informację dotyczącą wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadań 

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

dzień 31 marca 2010 roku. 

42.  W dniu 12 kwietnia 2010 roku przekazano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Szczecinie 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 I kwartału roku 2010. 

Termin przedłoŜenia sprawozdania 12 marzec 2010 rok. 

43. W dniu 14 kwietnia 2010 roku przekazano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie sprawozdanie Rb-50 – 

kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 

ustawami za I kwartał 2010 roku. Termin przedłoŜenia sprawozdania 14 kwiecień 2010 rok.  
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44.  W terminie do dnia 22 kwietnia 2010 roku zostaną przekazane do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania za okres od 

początku roku do 31 marca roku 2010: 

  -   Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyŜce/deficycie, 

            -  Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz gwarancji  

       i poręczeń, 

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

    -  Rb-27S – roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów, 

   -  Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków. 

45. W terminie do dnia 22 kwietnia 2010 roku zostanie przekazane po raz pierwszy do 

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdanie Rb-ZN – 

kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz naleŜności Skarbu Państwa z tytułu 

wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za okres od początku 

roku do 31 marca roku 2010. 

46. W terminie do dnia 29 kwietnia 2010 roku zostaną przekazane do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie zbiorcze sprawozdania Rb-N  

i Rb-Z samorządowych instytucji kultury i SP ZOZ-u za okres od początku roku do 31 marca 

roku 2010. 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE 

 

47. W miesiącu kwietniu 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 marzec 2010 r.  

48. W miesiącu kwietniu 2010 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowe w Szczecinie 

sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w I kwartale  2010 r. 

49. W miesiącu kwietniu 2010 r. przesłano do regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŜetowych Rb-27S, za I kwartał 2010 r. 

 
PROMOCJA I WSPÓŁPRACA 

 
50. Udział w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym 

a) kontynuacja projektów 

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

wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” 

Rozliczono I transzę dofinansowania przyznanego 49 beneficjentom programu. Wezwano 1 

beneficjenta do korekty przedstawionego dowodu księgowego. W dniach 26, 31 marca i 1 kwietnia 

wypłacono rozliczonym beneficjentom programu II transzę dofinansowania. 
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*  Program wyrównywania róŜnic między regionami II 

Dn. 09.04.2010r. przesłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku kwartalne sprawozdanie  

z realizacji projektu. 

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

poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych” 

Pracownik referatu dokonał objazdu placów budowy oraz wykonał fotografie dokumentujące 

postęp prac. Zamówiono i zamontowano tablice informacyjne. 

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

miejscowościach Liszkowo, Nobliny i Rakowo” 

W obiektach prowadzone są prace budowlane. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na 

wyposaŜenie świetlic. Zamówiono i zamontowano tablice informacyjne.  

 

b) złoŜone wnioski o dotacje 

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

wyposaŜenia do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Bornem Sulinowie” 

ZłoŜony dn. 16.02.2010r. w NFOŚiGW w Warszawie wniosek o dofinansowanie kwotą 139.221,00 

zł realizacji ww. zadania znalazł się na 13 miejscu listy rankingowej projektów rekomendowanych 

do dofinansowania z dorobkiem 75,30 punktów.   

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

W naborze zakończonym 15.03.2010r. rekomendację do dofinansowania w ramach działania 

„Odnowa Wsi” otrzymał projekt „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez 

stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Liszkowo  

i Silnowo”. Planowane koszty realizacji zadania - 258.596,04 zł. Kwota wnioskowanego 

dofinansowania – 130.000,- zł. 

* PROW 2007-13 , Program Leader, małe projekty 

 W ramach naboru zakończonego 15 marca 2010r. rekomendację do dofinansowania otrzymały 

następujące projekty: 

- „Zwi ększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Śmiadowie poprzez zakup wyposaŜenia 

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

zł, kwota otrzymanego dofinansowania – 12.000 zł. 

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

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

kwota otrzymanego dofinansowania – 12.000 zł. 

-  „Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej obszaru LGD „Partnerstwo Drawy” poprzez 

budowę Miejskiej ścieŜki turystyczno-spacerowej w Bornem Sulinowie”. Wartość projektu – 

35.203,10 zł, kwota otrzymanego dofinansowania - 12.000 zł.  
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- „Aktywizacja społeczna mieszkańców Bornego Sulinowa i rozwój turystyki w regionie 

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

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

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

otrzymanego dofinansowania - 12.000 zł.  

Trwają przygotowania do realizacji projektów.  

* „Działaj ąc razem osiągamy więcej” – partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu 

zmian gospodarczych - Dn. 16.03.2010r. Gmina Borne Sulinowo przystąpiła do projektu 

koordynowanego przez Instytut Wspierania Turystyki z siedzibą w Szczecinie. Celem projektu jest 

utworzenie w woj. zachodniopomorskim 15 nowych Lokalnych Organizacji Turystycznych w 

ramach których współdziałać będą JST, przedsiębiorcy i organizacje branŜowe.  

* Dn. 07.04.2010r. pracownik referatu PW i wiceprezes LOT, P. Ryszard Kolanowski, 

uczestniczyli w konferencji w Szczecinie zorganizowanej przez Forum Turystyki Regionów. 

Tematem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań w ramach projektu, a takŜe 

bezpłatny udział grup partnerskich projektu, w tym gminy Borne Sulinowo, w najbliŜszych targach 

turystycznych - „Market Tour” Piknik nad Odrą w Szczecinie, które odbędą się w dn. 8-9 maja br.  

 

c) przygotowania do złoŜenia wniosków 

* PROW 2007-13  Odnowa Wsi  

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

wniosków na realizację kolejnych stref sportowo-rekreacyjnych w m. Juchowo, Krągi i Silnowo 

(Dolne). Trwają prace nad dokumentacją dla 3 świetlic w Łubowie, Piławie i Silnowie.  

* „Szlak konny Pojezierza Drawskiego – aktualizacja inwentaryzacji szlaku oraz odbudowa 

jego infrastruktury” 

Dn. 01.04.2010r. złoŜono deklarację przystąpienia Gminy Borne Sulinowo do projektu 

realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego. Celem projektu jest 

wykonanie inwentaryzacji szlaku oraz odnowienie jego infrastruktury (ustawienie 7 tablic 

informacyjnych w j. polskim i j. angielskim). Projekt nie przewiduje finansowego wkładu Gminy 

Borne Sulinowo. 

 

51. Promocja 

a) współpraca z mediami 

Dn. 19 marca br. odbyło się spotkanie z dziennikarzem Głosu Koszalińskiego. Przekazane 

informacje zamieszczono w marcowym dodatku do GK „Regiony”. 

b) strona internetowa  

Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek podległych 

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



 9 

c) materiały graficzne  

- przygotowanie prezentacji multimedialnej dot. występu zawodników ULKS Borne Sulinowo 

na Mistrzostwach Świata Taekwondo 

- przygotowanie graficzne i druk listów gratulacyjnych dla Państwa Anikiej i trenera Dariusza 

Skiby 

- opracowanie graficzne i druk szablonu o wym. 70 x 80 cm do oznakowania ścieŜki rowerowej w 

Bornem Sulinowie 

- opracowanie graficzne i druk naklejek (240 szt.) do oznakowania wyposaŜenia zakupionego ze 

środków ZPORR i UE do Budynku Kulturalno-Oświatowego  

d) materiały promocyjne 

- Wystąpiono do 4 firm z zapytaniem ofertowym na materiały promocyjne. Dokonano komisyjnie 

wyboru oferty.  

- Dn. 30.03.2010r., na wniosek SAPiK w Szczecinku, uzupełniono zdjęcia i dane teleadresowe bazy 

noclegowej miasta i gminy Borne Sulinowo w folderze „Baza noclegowa Powiatu 

Szczecineckiego”.  

 

52. Zagospodarowanie terenu gminy – ścieŜka turystyczno – spacerowa  

- W wyniku zapytania ofertowego, wyłoniono wykonawcę ścieŜki turystyczno - spacerowej  

w Bornem Sulinowie. Podpisano umowę na wykonanie ww. zadania z Pracownią Plastyczną 

Studio22 - Przyrowo, 78-320 Połczyn Zdrój. Wartość umowy – 23.912,00 brutto. Termin realizacji 

do 30.04.2010r.  

- Wystąpiono do 3 wydawnictw z zapytaniem ofertowym na opracowanie graficzne, skład i druk 

przewodnika turystycznego „Miejska ścieŜka turystyczno – spacerowa w Bornem Sulinowie”. 

 

53. Współpraca w ramach związków międzygminnych i stowarzyszeń 

a) Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Drawy 

Dn. 31.03.2010r. Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” złoŜył  

w Ministerstwie Rolnictwa wniosek o dofinansowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 

Obszarów Rybackich. 

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

W dniach 24 i 29 marca br. pracownik referatu brał udział w posiedzeniach Rady LGD, na których 

poddawano ocenie wnioski złoŜone w I naborze. 

 

54. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

- Dn. 02.04.2010r. rozpisano otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu 

ochrony i promocji zdrowia pn. „Odlotowo, ale zdrowo”.  
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- Sporządzono na posiedzenie Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z realizacji zadań publicznych 

przez organizacje pozarządowe w 2009r.  

- Zweryfikowano dokumenty finansowe 21 organizacji, które w 2009r. otrzymały dotację  na 

realizację zadań publicznych. Wezwano 9 organizacji do usunięcia braków formalnych  

i merytorycznych w sprawozdaniach końcowych rozliczających otrzymaną dotację.   

- Podpisano ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Lotnictwa Turystyczno – Sportowego umowę 

dotacji na kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Promowanie 

Gminy Borne Sulinowo poprzez organizację X Ogólnopolskich Zawodów Mikrolotowych im. A. 

Szylińskiego”. Zadanie zlecono w ramach Uchwały Nr XV/152/2007 z dnia 6 grudnia 2007r. Rady 

Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budŜetu 

Gminy Borne Sulinowo podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   

i niedziałających w celu osiągnięcia zysków, sposobu rozliczania tej dotacji oraz kontroli 

wykonywania zleconego zadania.  

 

55.  Współpraca z innymi instytucjami Na prośbę Wydziału Polityki Regionalnej Urzędu 

Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego, sporządzono i przesłano listę projektów 

kluczowych w gminie Borne Sulinowo planowanych do realizacji w latach 2010-20. Informacje 

zawarte w ankiecie posłuŜą do opracowania Strategii Rozwoju Województwa 

Zachodniopomorskiego.  

 

56. Turystyka 

- Dn. 30.03.2010r. przesłano do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku 

wykaz obiektów bazy noclegowej w gminie Borne Sulinowo. 

- Na wniosek Prezesa LOT w Bornem Sulinowie, Józefa Koniecznego, powiadomiono członków 

LOT i gestorów branŜy turystycznej z terenu miasta i gminy Borne Sulinowo o walnym zebraniu, 

które odbędzie się w dniu 14.04.2010r., o godz. 16:30 w Budynku Kulturalno-Oświatowym  

w Bornem Sulinowie.  

- Dn. 08.04.2010r., w sali narad Urzędu Miejskiego, zorganizowano spotkanie gestorów branŜy 

turystycznej. Podczas spotkania przedstawiciel firmy E – kontakt, Wojciech Zdunka, zaprezentował 

moŜliwości portalu internetowego www.wirtualnykraj.pl. Omówiono takŜe szczegóły wspólnego 

udziału gminy i gestorów w targach turystycznych "Piknik nad Odrą"  w Szczecinie, w dniach 8-9 

maja 2010r. 

 

57.  Stypendia szkolne 

Wydano 3 decyzje wzywające wnioskodawców do zwrotu nierozliczonego stypendium szkolnego 

pobranego dla uczniów realizujących obowiązek szkolny w I półroczu roku szkolnego 2009/10. 
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
 

58. Wydano: 

1) Dwadzieścia siedem zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

2) Czternaście wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

3) Dwie decyzje w sprawie podziałów nieruchomości; 

4) Siedem postanowień w sprawie podziałów nieruchomości; 

5) Trzy decyzje rozgraniczeniowe; 

6) Dwa zaświadczenia w sprawie zmiany sposobu uŜytkowania.  

59.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Borne Sulinowo. 

       Od dnia 1 lutego 2010r.obowiązuje w/w plan miejscowy. 

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

12/65, 12/64, 22/20 połoŜonych w obrębie Dąbrowica. 

Projekt planu jest w trakcie wyłoŜenia do publicznego wglądu. W dniu 15 kwietnia 2010r. 

odbędą się konsultacje społeczne. Projekt planu będzie wyłoŜony do wglądu do dnia  

21 kwietnia 2010r. Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, kaŜdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego moŜe 

wnieść uwagi. Uwagi moŜna składać na piśmie do Burmistrza Bornego Sulinowa  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2010r.  

61. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

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

Z uwagi na brak uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 

procedura uzgadnia projektu zmiany studium przedłuŜa się do dnia 21 kwietnia 2010r. Po 

pozytywnym uzgodnieniu nastąpi wyłoŜenie projektu zmiany studium do  publicznego wglądu 

na okres min. 21 dni. 

62. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kiełpino. 

Trwają prace planistyczne nad opracowaniem projektu miejscowego planu dla obrębu Kiełpino. 

Na początku miesiąca maja b.r. geodeci przekaŜą mapę do celów planistycznych wykonawcy 

planu. Następnie Wykonawcy przedstawią projekt planu Burmistrzowi do zaakceptowania. 

Uchwalenie projektu planu przewidziane jest w miesiącu październiku 2010r.  

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

63. Prowadzonych jest pięć postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych        

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

64. Podpisano Porozumienie w sprawie udzielenia upowaŜnienia pomiędzy Wojewodą 

Zachodniopomorskim, a Gminą Borne Sulinowo, dotyczące wykonania prac renowacyjnych 

przy zieleni na cmentarzach jeńców wojennych w Kłominie. 
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65.  W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie złoŜono 

wniosek o dofinansowanie projektu w ramach zadań polegających na usuwaniu azbestu 

„azbest/2010”. Całkowity koszt zadania wyniesie 293.972,20 zł. Wysokość dotacji ze środków 

Funduszu wyniesie 60% ogólnej wartości. Wkład gminy Borne Sulinowo w wysokości 

62.794,44 zł stanowić będzie 20%. W ramach zadania zostanie usunięte 188,39 Mg azbestu 

przeznaczonego do unieszkodliwienia z terenu gminy Borne Sulinowo.  

66.Wydano jedną opinię w formie postanowienia dot. zmiany koncesji na poszukiwanie  

      i rozpoznawanie złóŜ ropy naftowej i gazu ziemnego. 

67. Firmie WC SERWIS Beata Bańska z siedzibą w  Zabrzu wydano zezwolenie na prowadzenie 

działalność w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie Gminy Borne Sulinowo.  

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

niepełnosprawnych) na okres letni od 26.04.2010r. do 30.09.2010r.  

 
 

INWESTYCJE 

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

Zespołu Szkół w Łubowie oraz Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem 

Sulinowie. 

70. Trwają prace związane z zadaniem: Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo 

poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo – rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń, 

Łubowo, Piława i Radacz . 

71. Trwają prace związane z zadaniem: Remont połączony z modernizacją świetlic wiejskich  

w miejscowościach Liszkowo, Nobliny i Rakowo Zadanie realizowane przez Centrum Kultury  

i Rekreacji w Bornem Sulinowie. 

72. Wyłoniono wykonawcę oraz dostarczono sprzęt w ramach zadania Dostawa urządzenia do 

pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość wraz  

z  wyposaŜeniem dla Gminy Borne Sulinowo. 

73. W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju wniosek o przyznanie pomocy w ramach 

działania 413 WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Oś 4 LEADER  

w ramach PROW 2007-2013 na realizację zadania: Zagospodarowanie dawnego cmentarza 

ewangelickiego w miejscowości Kiełpino” znalazł się na liście rankingowej wniosków 

rekomendowanych do dofinansowania.  

74. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na doposaŜenie świetlic 

wiejskich w m. Rakowo, Liszkowo, Nobliny w ramach dofinansowania zdania z działania 

313,322,323 Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013. 
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75. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na utrzymanie czystości na 

terenie miasta i Gminy Borne Sulinowo. 

76. Dokonano weryfikacji wniosku złoŜonego przez PWiK Sp. z o.o. w Szczecinku na 

zatwierdzenie Taryf na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Przygotowano projekt uchwały 

zatwierdzającej wniosek. 

77. Przesłano do Urzędu Marszałkowskiego kopię dokumentacji o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację prac wynikających z projektu Remont połączony z modernizacją 

świetlic wiejskich w miejscowościach Liszkowo, Nobliny i Rakowo. 

78. Trwa procedura wyłonienia projektanta na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę 

chodnika w m. Kiełpino. 

79. Zakup wiat przystankowych i montaŜ przy Al. Niepodległości w Bornem Sulinowie. 

80. Wysłano zaproszenia do złoŜenia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z 

 remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i gminy Borne 

Sulinowo – wyłoniono firmę: SALDROG Sp. z o.o., ul. Usługowa 11, 73-110 Stargard 

Szczeciński. 

81. Trwa procedura rozstrzygnięcia wyłonienia Wykonawcy na wymianę stolarki okiennej  

i drzwiowej w Ośrodkach Zdrowia w m. Łubowo i Silnowo.  

82.   Uzupełnienie wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego dot. zmiany nazwy obiektu 

z „Przebudowa budynku uŜyteczności publicznej w m. Borne Sulinowo, dz. nr 47, obręb Borne 07, gm. 

Borne Sulinowo” na „Przebudowę budynku kulturalno-oświatowego połoŜonego przy Al. 

Niepodległości 28 w Bornem Sulinowie, dz. nr 47, obręb Borne 07, gm. Borne Sulinowo”. 

83. Wydano 1 zezwolenie  na wjazd samochodem cięŜarowym na teren gm. Borne Sulinowo. 

84. Wydano warunki techniczne na odprowadzanie wód deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji 

deszczowej w Bornem Sulinowie – 1 egz. 

85. Wydano 2 decyzje lokalizacyjne zjazdu z drogi gminnej. 

86. Wydano 2 decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń . 

87. Wydano 4 decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym 

oraz umieszczenia przyłącza gazowego ś/c.  

88. Uzgodniono 1 zjazd indywidualny z drogi gminnej. 

89. Wydano 1 decyzję na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektów 

handlowych. 

90. Podpisano 3 umowy na udostępnienie nieruchomości na cele budowlane. 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 

91. W dniu 6 kwietnia  br. podpisano porozumienie w sprawie trybu przekazywania w 2010 roku 

Środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego na 
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dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich 

rozliczania. 

92. W dniu 7 kwietnia br. wystąpiono z wnioskiem do Kuratora Oświaty w Szczecinie o przyznanie 

środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników za okres od 01.01.2010r.do 31.03.2010r. na kwotę 4 848,46 złotych. 

93. W miesiącu kwietniu przyjęto do wykonywania prac społecznie uŜytecznych 30 osób z terenu 

Gminy Borne Sulinowo. Osoby te zostały skierowane do wykonywania prac porządkowych  na 

terenie Sołectw oraz do  Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  Sp. z  o.o. w Bornem 

Sulinowie. 

94. Przygotowano sprawozdania  WOG i KOW za miesiąc marzec do Sądu Rejonowego  

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

95. Sporządzono i wysłano do Głównego Urzędu Statystycznego  w Szczecinie sprawozdanie  Z-05 

dotyczące badania popytu na pracę  oraz  Z-03 o pracujących, wynagrodzeniach  i czasie pracy 

za I kwartał 2010r. 

96. Zgodnie z art. 24h ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym złoŜyłam do Wojewody 

Zachodniopomorskiego 2 egzemplarze oświadczenia majątkowego wraz z kopią swojego 

zeznania podatkowego (PIT) za rok 2009. 

97. Wysłano pisma do kierowników jednostek organizacyjnych i osób zobowiązanych do złoŜenia 

oświadczeń majątkowych, przypominające o terminie i sposobie ich  złoŜenia. 

98. W dniu 23 marca br. Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Burmistrza Nr 14/2010 do 

przeprowadzenia naboru na stanowisko Młodszego StraŜnika StraŜy Miejskiej w Bornem 

Sulinowie dokonała otwarcia 20 ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze. 

Drugi etap konkursu odbył się w dniu 15.04.2010r., do którego Komisja zakwalifikowała 13 

ofert. 

99. W miesiącu kwietniu podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 1 umowę  

o organizację robót publicznych, w ramach których zatrudnionych zostało 31 osób oraz 1 

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

100. W miesiącu marcu prawnik udzielający porad prawnych dla mieszkańców Miasta i Gminy 

Borne Sulinowo udzielił następującej pomocy prawnej: 

- przyjął ogółem 14 osób, 

- udzielił 20 porad. 

101. Działalność Gminnej Komisji  ds. PiRPA 

W okresie międzysesyjnym odbyły się dwa posiedzenia Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania problemów Alkoholowych, na które wezwano 11 osób w celu przeprowadzenia 

rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego, 2 osobom przyznano dofinansowanie na 

dojazdy na terapię oraz 5 osobom przyznano dofinansowanie w związku z udziałem w terapii 

podtrzymującej. Ponadto Komisja rozpatrzyła wnioski placówek oświatowych o dofinansowanie 
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realizacji działań profilaktycznych, wycieczki dla dzieci do teatru oraz wniosek Rady Sołeckiej  

o zakup krzeseł do Świetlicy Wiejskiej. 

102. Wypowiedziano umowy na usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do internetu neostrada TP 

w świetlicy wiejskiej w Jeleniu. 

103. Trwają prace przygotowawcze do przeniesienia świetlicy wiejskiej w Jeleniu do  budynku 

szkoły. 

104. Przygotowano specyfikację istotnych warunków zamówienia na sprzęt komputerowy do 

obsługi fotoradaru. 

105. Zakupiono karty kryptograficzne w związku z dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów 

i Kierowców (CEPIK). 

106. Zakupiono i zainstalowano klimatyzator w pokoju 21. 

107. Trwają prace wdroŜeniowe systemu FET TRAFIC do obsługi fotoradaru. W związku z tym 

m. in. przygotowano stanowisko komputerowe spełniające wymogi CEPIK, zainstalowano 

serwer i oprogramowanie. 

108. Przyjęto opłatę skarbową na kwotę 1.520,00 zł. 

109. Zarejestrowano 1486 pism wpływających do Urzędu. 

110. Wysłano 1463 przesyłki polecone, 599 listów zwykłych oraz około 100 sztuk plakatów. 

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

wywieszono 15 obwieszczeń oraz plakaty okolicznościowe. 

112.  Ewidencja ludności  - statystyka na dzień 14.04.2010 r. 

a) Liczba mieszkańców miasta Borne Sulinowo 

− stałych  4427 

− czasowych  332 

b) Liczba mieszkańców Gminy Borne Sulinowo 

− stałych 5053 

− czasowych 153 

c) W okresie międzysesyjnym zameldowano na  

− pobyt stały                    15 osób 

− pobyt czasowy               13 osób 

− przemeldowano      10 osób 

d) Wymeldowania 

− z pobytu stałego           17 osób 

− z pobytu czasowego    1 osoba 

e) Ponadto: 

− zameldowano               4 noworodki 

− odnotowano                   3 zgony 

− odnotowano                 5 małŜeństw 

− zameldowanie cudzoziemca              4 
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− wymeldowanie za granicę                  4 

− wydanie dowodu osobistego            42   

− zarejestrowanie dział. gospodarczej   6 

− wykreślenie z dział. gospodarczej      1. 

113. SprzedaŜ napojów alkoholowych - nie wydano Ŝadnego zezwolenia na sprzedaŜ napojów 

alkoholowych. 

 


