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SPRAWOZDANIE 

z działalności Burmistrza Gminy Borne Sulinowo 

w okresie międzysesyjnym 

 
Ostatnia sesja, na której przedstawiana była informacja z działalności Burmistrza 

Gminy Borne Sulinowo odbyła się w dniu 29 października 2007 roku. 

S P O T K A N I A 

1. W dniu 30 października br. uczestniczyłam w posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Szczecineckiego, które odbyło się  

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku.  

2. W dniu 05 listopada br. w moim imieniu pracownicy Referatu Promocji i Współpracy 

wzięli udział w spotkaniu z doradcami Europejskiego Centrum Doradczego  

z Poznania. Tematem spotkania były m.in. możliwości pozyskania przez jednostki 

samorządu terytorialnego środków unijnych oraz zakres ewentualnej pomocy, jakiej 

w tej materii może udzielić firma ECD. 

3. W dniu 07 listopada br. uczestniczyłam w zebraniu wiejskim, które odbyło się  

w miejscowości Łubowo. Spotkanie w całości poświęcone było sprawom bieżącym 

sołectwa.  

Tego dnia Sekretarz Gminy otworzyła w galerii tut. Urzędu wystawę autorstwa Pani 

Bogumiły Śpiewanek. 

4. W dniu 09 listopada br. wraz z Sekretarzem Gminy wzięłam udział w uroczystych 

obchodach „100 lat życia” Pani Heleny Dudki, mieszkanki Domu Pomocy Społecznej  

w Bornem Sulinowie. 

5. W dniu 13 listopada br. przy udziale pracowników Referatu Promocji i Współpracy 

spotkałam się z przedstawicielami firmy GAWEX Media ze Szczecinka. Spotkanie 

dotyczyło dalszej współpracy pomiędzy Gmina Borne Sulinowo  

a przedmiotową firmą oraz budowy sieci BSNet w ramach Programu „Wieś Aktywna. 

Budowanie społeczeństwa informacyjnego - eVita II”. 

6. W dniu 14 listopada br. wraz z Z-cą Burmistrza spotkałam się z Dyrektorem Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie. Spotkanie miało na celu omówienie 

planowanych inwestycji w Ośrodkach Zdrowia w Łubowie oraz Silnowie. W tym celu 

dokonano wizji na przedmiotowych obiektach. 
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7. W dniu 16 listopada br. spotkałam się z właścicielem firmy Matkowski S.A. z Bornego 

Sulinowa. Spotkanie dotyczyło uzgodnień w kwestii realizacji umowy  

o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji 

Rosyjskiej. 

8. W dniu 19 listopada br. Z-ca Burmistrza uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Bornem Sulinowie. 

9. W dniu 20 listopada br.  Z-ca Burmistrza spotkał się z potencjalnym inwestorem, 

zainteresowanym zasobami gminnymi w miejscowości Kłomino. Spotkanie miało 

charakter informacyjny.  

10. W dniu 21 listopada br. wraz z Z-cą Burmistrza spotkałam się z Wiceprezesem oraz 

Dyrektorem Finansowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  

w Szczecinku. Przedmiotowe spotkanie dotyczyło omówienia problemów w zakresie 

realizacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Borne Sulinowo.   

11. W dniu 23 listopada br. w siedzibie tut. Ratusza przy udziale moim oraz Z-cy 

Burmistrza odbyło się spotkanie przedstawicieli Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

sp. z o.o. z firmą dostarczającą zrębki do kotłowni opalanej biomasą w Bornem 

Sulinowie.  Spotkanie dotyczyło realizacji bieżących umów na dostawę surowca, 

omówiono również zapisy umowy na rok 2008.  

12. W dniu 26 listopada br. uczestniczyłam w zebraniu wiejskim mieszkańców wsi 

Radacz. Spotkanie miało charakter informacyjny, poruszano sprawy bieżące sołectwa.  

Tego dnia Pan Zbigniew Maltański uczestniczył w moim imieniu w regionalnej 

konferencji pn. „Małe Przedszkole w Każdej Wsi” pod patronatem Marszałka 

Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas konferencji przedstawiano 

doświadczenia z realizacji projektu tworzenia 18 małych przedszkoli edukacyjnych 

w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w woj. Zachodniopomorskim oraz nową 

perspektywą finansowania edukacji przedszkolnej na wsi w latach 2008-2013  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pan Z. Maltański oddelegowany 

został z tut. Urzędu. 

13. W dniu 27 listopada br. wraz z Z-cą Burmistrza oraz przy udziale Wiceprezesa 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku odbyłam spotkanie  

z przedstawicielami Spółki Rolniczej Juchowo sp. z o.o.. Na przedmiotowym spotkaniu 
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poruszono nieuregulowane sprawy funkcjonowania studni, hydroforni oraz sieci 

wodociągowej w miejscowości Kądzielnia.  

G O S P O D A R K A   K O M U N A L N A 

14. Zrezygnowano z przysługującego w myśl art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami, prawa pierwokupu nieruchomości 

niezabudowanych położonych:  

a) w Rakowie, obręb Rakowo, oznaczonych w ewidencji gruntów działką Nr 33  

Nr 32/1o łącznej pow. 1,0000 ha, za cenę 150.000,00 zł, 

b) w Okolu, obręb Okole, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 51  

o pow. 0,6600 ha, za cenę 81.600,00 zł, 

c) w Łubowie, obręb Łubowo, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 570/25  

o pow. 0,0926 ha, za cenę 34.500,00 zł, 

d) w Bornem Sulinowie, obręb 07, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 1/152 

o pow. 0,0963 ha, za cenę 65.000,00 zł, 

e) w Okolu, obręb Okole, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 54  

o pow. 0,2361 ha, za cenę 30.000,00 zł, 

f) w Okolu, obręb Okole, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 56  

o pow. 0,2306 ha, za cenę 34.000,00 zł, 

15. Podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej 

i w sposób zwyczajowo przyjęty informację o nieruchomościach przeznaczonych do 

sprzedaży, położonych w Łubowie, Krągach oraz  Dąbrowicy. 

16. Podpisano akt notarialny zbycia nieruchomości: 

a) niezabudowanej, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07, 

oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 36/8 o pow. 0,1416 ha, za cenę 

45.628,00 zł, 

b) niezabudowanej, położonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi, oznaczonej  

w rejestrze gruntów działką Nr 19 o pow. 0,0800 ha, za cenę 6.466,00 zł, 

c) lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo 

przy ul. Kościuszki 26, na działce oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 244  

o pow. 0,0800 ha, za cenę 6.768,15 zł (po udzieleniu 85% bonifikaty). 

17. Podpisano akt notarialny zamiany nieruchomości niezabudowanych, położonych  

w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06, oznaczonych w rejestrze gruntów 
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działkami Nr 87/118 i Nr 87/117. Zamiana nastąpiła z równoczesna dopłatą na rzecz 

Gminy w wysokości: 11.785,20 zł, wynikającą z różnicy wartości przedmiotowych 

nieruchomości.  

18. Podpisano akt notarialny przejęcia od Syndyka Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wspólnota” w upadłości z siedzibą w Bornem Sulinowie prawa własności 

i użytkowania wieczystego nieruchomości, w zamian za zaległości podatkowe. 

Wartość przedmiotu wynosi: 112.600,00 zł.  

19. Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Szczecinku z wnioskiem o dokonanie zmian: 

a) w KW 18905 poprzez wpisanie podziału działki nr 7/370, 

b) w KW 18907 poprzez wpisanie podziału działki nr 1/188, 

c) w KW 18904 poprzez wpisanie podziału działki nr 41/17. 

20. Zlecono uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie wyceny 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Łubowo,   

Rakowo Piława oraz  Borne Sulinowo. 

21. Przekazano w dzierżawę (najem), użyczenie następujące nieruchomości stanowiące 

własność Gminy Borne Sulinowo: 

a) Ogródki działkowe oznaczone na planie ogródków numerami 22, 41, 42, 76, 

położone w miejscowości Krągi. Stawka czynszu: 0,10zł/m2 rocznie. Okres 

dzierżawy: 3 lata.  

b) Część działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 115/11 o pow. 60,00m2 położonej  

w m. Przyjezierze. Stawka czynszu 0,60zł/m2 + 22%VAT (rocznie) + podatek od 

nieruchomości. 

22. Przeznaczono do dzierżawy nieruchomość stanowiącą własność Gminy Borne 

Sulinowo tj. lokal użytkowy o pow. 23,3m2, położony na działce oznaczonej  

w ewidencji gruntów numerem 35/2, przy Al. Niepodległości w Bornem Sulinowie. 

Minimalna stawka czynszu: 5,50zł/m2 +22%Vat(miesięcznie) + podatek od 

nieruchomości. Okres dzierżawy: 3 lata. 

23. Nadano numery porządkowe na:  

a) nieruchomość zabudowaną, położoną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 

numerem 1/1 w Bornem Sulinowie, obręb Borne 05 – ul. Rzemieślnicza 12, 

b) budynek jednorodzinny, położony na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 

numerem 91 w miejscowości Krągi - Krągi 4A, 
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c) budynek, położony na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 24/1  

i 24/2  w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06 – ul. Kruczkowskiego 2, 

d) budynek wielorodzinny, położony na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 

numerem 41/15 w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06 – ul. Wojska 

Polskiego 43, 

e) budynek wielorodzinny, położony na działce oznaczonej w ewidencji  

gruntów numerem 70 w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne  

06 – ul. M. Konopnickiej 14, 

f) budynek letniskowy, położony na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 

numerem 2/23 w miejscowości Rakowo – Rakowo 51. 

24. Przeprowadzono kontrolę dzierżawionych nieruchomości m.in.:  

a) lokalu użytkowego o pow. 66m2, położonego na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów numerem na dz. 300/4 przy ul. Kościuszki w Łubowie w dniu 

30.10.2007r. ,  

b) pola namiotowego w miejscowości Łubowo w dniu 30.10.2007 roku.  

25. Wystąpiono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wyrażenie 

zgody na wszczęcie przez Starostę Szczecineckiego postępowania 

wywłaszczeniowego pałacu i parku, położonych w miejscowości Juchowo, w celu ich 

przekazania na rzecz Gminy Borne Sulinowo. 

26. Odstąpiono od podpisania umowy użytkowania gruntów leśnych o pow. 5.2148 ha od 

Nadleśnictwa w Bornem Sulinowie, obręb 04 Borne Sulinowo. 

27. Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie przez Radę Ochrony Pamięci Walk 

i Męczeństwa w Warszawie prac na cmentarzu wojennym w Bornem Sulinowie na 

kwotę 75.391,00 zł i na trzech cmentarzach Oflagu II D w Kłominie na kwotę 

127.000,00 złotych. 

28. Wystąpiono do Wojewody z wnioskiem o komunalizację działek Skarbu Państwa na 

mienie Gminne, położonych  w miejscowościach Przyjezierze, Juchowo, Jeleń, 

Uniemino, Silnowo, Piława, Śmiadowo, Krągi, Rakowo i Łączno. 

F I N A N S E 

29. W sprawie wykonania uchwały Nr VII/64/2007 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  

z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Borne Sulinowo a Przedsiębiorstwem Usług 
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Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie i Przedsiębiorstwem Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku dotyczącego przedłużenia terminów spłaty 

zobowiązań wynikających z zaległych faktur VAT oraz na cesję tych wierzytelności na 

Bank Gospodarstwa Krajowego: 

a) w dniu 04.09.2007r. przesłano do Biura Krajowej Informacji Podatkowej  

w Toruniu ORD-IN wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej  

Nr 0904075514911120 w sprawie: Czy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinku ma obowiązek wystawiać 

na Urząd Miasta i Gminy w Bornem Sulinowie faktury z tytułu dopłaty do cen za 

dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków oraz z tytułu dopłat do cen za 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych? Faktury są podstawowym warunkiem 

dokonania w/w cesji wierzytelności na Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Dotychczas nie otrzymaliśmy odpowiedzi z Biura Krajowej Informacji Podatkowej, 

b) dniu 16.11.2007r. otrzymano pismo z Ministerstwa Finansów Nr ITPP1/443-

285/07/RS z dnia 9 listopada 2007 roku, z którego wynika, iż stanowisko 

przedstawione w naszym wniosku jest nieprawidłowe: „Zgodnie z art. 106  

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, 

poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić 

fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania 

sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę 

i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy,  

z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Z regulacji 

zawartej w art. 2 pkt. 22 wynika, że sprzedaż definiowana jest, jako odpłatna 

dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport 

towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Wobec powyższego 

przekazywane przez Urząd Miasta i Gminy na rzecz Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dopłaty do cen za dostarczaną wodę, 

odprowadzenie ścieków oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych nie 

stanowią żadnej z czynności wymienionych w art. 2 pkt. 22, którą należałoby 

udokumentować fakturą. Zatem nie zachodzi konieczność wystawiania faktury 

VAT dokumentującej otrzymania ww. dopłaty na rzecz podmiotu, który ją 

przekazuje. Reasumując, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nie 
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ma obowiązku wystawiać faktur na Urząd Miasta i Gminy z tytułu przekazanych 

przez tę jednostkę dopłat do cen za dostarczaną wodę, odprowadzanie ścieków 

oraz za opróżnienie zbiorników bezodpływowych.” 

Z uwagi na powyższe sprawa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

w Szczecinku nie zostanie sfinalizowana.  

30. W dniu 13 listopada 2007 roku Zarządzeniem Nr 63/2007 Burmistrza Gminy Borne 

Sulinowo wprowadzono w życie instrukcję dotyczącą gospodarki majątkiem trwałym, 

inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie 

Miasta i Gminy w Bornem Sulinowie.  

31. W dniu 13 listopada 2007 roku Zarządzeniem Nr 64/2007 Burmistrza Gminy Borne 

Sulinowo powołano komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji  

w Urzędzie Miasta i Gminy w Bornem Sulinowie w terminie do dnia 15.11.2007r. do 

dnia 31.12.2007 roku. 

32. Zarządzeniem Nr 61/2007 Burmistrza Gminy Borne Sulinowo z dnia 13 listopada 2007 

roku przyjęto projekt budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2008 oraz przyjęto 

informację o stanie mienia komunalnego i prognozę łącznej kwoty długu publicznego. 

Projekt budżetu został przedłożony Radzie Miejskiej w Bornem Sulinowie oraz 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.  

33. W dniu 22 listopada 2007 roku przekazano pismem Nr FB.3010-488/2007 podległym 

jednostkom organizacyjnym informacje niezbędne do opracowania projektów 

planów finansowych. Jednostki te opracowują projekty planów finansowych  

w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych, nie później jednak niż do dnia  

22 grudnia bieżącego roku.  

PODATKI I OPŁATY LOKALNE 
 

34. W miesiącu listopadzie 2007r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie w danym 

okresie sprawozdawczym tj.  za miesiąc październik 2007 roku.  

35. W miesiącu listopadzie 2007 r. przesłano do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej  

w Szczecinie informację o stanie realizacji odpisu w wysokości 2% od uzyskanych 

wpływów z tytułu podatku rolnego za III kwartał 2007 roku. 
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KONTROLA  I NADZÓR NAD ORGANIZACJĄ PRACY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

36. Obecnie w Zespole Szkół w Bornem Sulinowie prowadzona jest kontrola  

prawidłowości zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu uczniów w placówce 

zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku.  

37. W dniu 12 listopada br. odbyło się posiedzenie komisji do rozpatrywania wniosków  

o dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Pozytywnie 

rozpatrzono 6 wniosków, pozostałych 9 natomiast rozpatrzono negatywnie.   

38. Podjęto decyzję o  przeniesieniu części środków przeznaczonych w budżecie Gminy 

na dofinansowanie dokształcania nauczycieli w kwocie 5.975,00 do budżetów szkół. 

 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

39. Trwają prace nad projektem miejscowego planu dla Miasta Borne Sulinowo oraz 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości nr 12/91, 

12/68, 12/65, 12/64, 22/20 położonych w miejscowości Dąbrowica. 

40. W dniach od 5 listopada do 12 listopada  2007r. przeprowadzona została kontrola 

problemowa z zakresu geodezji i kartografii na stanowisku ds. planowania 

przestrzennego i geodezji. Podstawa kontroli: art.7 b ustawy z dnia 17 maja 1989r. 

prawo geodezyjne i kartograficzne, § 9 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 

sierpnia 2001 roku w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych  

i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji  

i kartografii. Przedział czasu objęty kontrolą to lata 2006-2007. Kontrolę tematyczną 

geodezji gminnej przeprowadził Pan inż. Marek Klinkosz – starszy inspektor 

wojewódzki. Kontrolujący sprawdził 18 postępowań rozgraniczeniowych,  

26 postępowań podziałowych, które zakończone  zostały decyzjami. Kontrolujący 

stwierdził, iż przeprowadzone postępowania w sprawach rozgraniczeń i podziałów 

zostały przeprowadzone właściwie, mają odpowiednie uzasadnienie faktów, które 

organ brał pod uwagę przy rozpatrywaniu sprawy zgodnie z art. 107 §3 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. Przy podziałach brano pod uwagę m.in. czy podział 

jest na wniosek czy z urzędu, cel podziału, zgodność lub niezależność od planu 

miejscowego, dostęp do drogi publicznej, posiadanie odpowiednich uprawnień 

zawodowych geodety, poprawność mapy z projektem podziału, fakt przyjęcia 

operatu do zasobu itp. warunków wynikających z ustawy o gospodarce 
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nieruchomościami. Kontrolujący ocenił przeprowadzone postępowania, iż 

prowadzone są poprawnie zgodnie z w/w przepisami. 

41. Wydano: 

a) 19 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

b) 48 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

c) 3 zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu  

   zagospodarowania przestrzennego, 

d) 4 postanowienia w sprawie rozgraniczenia nieruchomości, 

e) 3 decyzje podziałowe, 

f) 7 postanowień podziałowych, 

g) wszczęto jedno postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy  

      dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego w miejscowości  

       Ciemnio. 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

42. Wykonany został pochówek szczątków 10 osób ekshumowanych z Kołobrzegu, 

przechowywanych w Zakładzie Medycyny Sądowej PAM w Szczecinie na cmentarzu 

radzieckim w Bornem Sulinowie. Koszty związane z pochówkiem poniosła Rada 

Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Pochówku dokonało 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ze Szczecinka. 

43. Wydanych zostało 15 decyzji w sprawie wycinki drzew tj. 1 decyzja negatywna i 14 

decyzji pozytywnych.  

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

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

45. Wydana zastała jedna opinia w formie postanowienia dot. gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi.  

46. Otrzymano od Starostwa Powiatowego w Szczecinku pozytywną pinię inwentaryzacji 

stanu lasów dla Gminy Borne Sulinowo na okres od 01.01.2007 do 31.12.2016 roku. 

Inwentaryzacja obejmuje 10 miejscowości, w których znajdują się grunty leśne  

i obowiązuje do 2016 roku. 

47. Opracowana została aktualizacja Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Miasta  i  Gminy  

Borne  Sulinowo na lata 2008-2011 i Programu  Ochrony  Środowiska dla  Miasta 

 i  Gminy  Borne  Sulinowo na lata 2008-2011.   
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48. Na prośbę Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie sporządzony został wniosek o dofinansowanie Rady 

Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na wykonanie prac remontowych na 

cmentarzach, kwaterach i mogiłach wojennych z terenu Gminy Borne Sulinowo. 

Wniosek objął 4 cmentarze zlokalizowane a terenie Gminy Borne Sulinowo tj. 

cmentarz wojenny w Bornem Sulinowie, 3 cmentarze na terenie dawnego obozu 

jenieckiego GROSS BORN OFLAG II D w m. Kłomino. Przewiduje się wykorzystanie 

kwoty w wysokości 204.395,23zł (brutto) na prace związane z zagospodarowaniem 

wymienionych cmentarzy w roku 2008. 

49. Wystosowana została do mieszkańców miejscowości Łubowo prośba  

o przeprowadzenie deratyzacji w dniach od 03 do 05 grudnia 2007 roku. 

50. Sporządzony został wniosek o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 30.000zł 

na wykonanie opracowania pn. „Ocena stanu ekologicznego oraz możliwości 

wykorzystania walorów przyrodniczych i turystycznych jeziora Pile”. Całkowity koszt 

opracowania wyniesie 60.000zł. Koszty poniesione przez Gminą Borne Sulinowo 

wyniosą 15.000zł., pozostałe 15.000zł. przekaże wykonawca opracowania Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu. 

INWESTYCJE 

51. W ramach realizacji II etapu przedsięwzięcia związanego z utworzeniem na 

terytorium Polski zbiorowych cmentarzy żołnierzy byłej Północnej Grupy Wojsk Armii 

Radzieckiej i członków ich rodzin zakończono i rozliczono prace związane z remontem 

i renowacją cmentarza radzieckiego.  

52. Ogłoszono przetarg, rozstrzygnięto i podpisano umowy na zimowe utrzymanie dróg 

na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. 

53. Trwają prace remontowe w lokalu mieszkalnym, w którym ma powstawać punkt 

apteczny w miejscowości Silnowo.  

54. Trwają prace budowlane związane z rozbiórką budynku dworku (biurowca)  

w m. Jeleń. Na mocy umowy-porozumienia wykonawca rozbierze budynek  

z uprzątnięciem terenu w zamian za pozyskany materiał.  
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55. Trwają prace projektowe nad zadaniem: „Rozdział kanalizacji deszczowej od 

kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Al. Niepodległości, Orła Białego, Lipowej  

w Bornem Sulinowie”. 

56. Wyłoniono firmę i podpisano umowę na wykonanie cięć sanitarnych w parku 

miejskim w Bornem Sulinowie.  

57. Trwają prace projektowe dotyczące zadań: 

a) „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łubowie”, 

b) „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem 

Sulinowie”, 

58. Trwają prace związane z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych jezdni  

i chodników na terenie miasta i gminy. 

59. Zakończono remont chodnika w pasie drogowym ulicy B. Chrobrego od skrzyżowania 

z Al. Niepodległości do parkingu przy siedzibie tut. Urzędu. 

60. Zakończono  budowę parkingu  przy  ul.  Sosnowej w Bornem Sulinowie. 

61. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na 

zagospodarowanie terenu parkowego położonego pomiędzy ulicami Zieloną 

i Jeziorną w Bornem Sulinowie. 

62. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na 

zagospodarowanie terenu zieleni osiedlowej położonego pomiędzy ulicami Chopina  

i Konopnickiej w Bornem Sulinowie. 

63. Zakończono prace remontowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Zakątnej 2/3  

w Łubowie. 

64. Przystąpiono do robót instalacyjnych polegających na wykonaniu przyłącza 

ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Zielonej 12 w Bornem Sulinowo. 

Wykonawcą zadania jest P.U.K. Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie. 

65. Przystąpiono do prac polegających na oczyszczeniu dz. nr 72/2 obręb 06 Borne  

z elementów betonowych i zniwelowaniu terenu. 

66. Ogłoszono przetarg na „Obsługę bankową budżetu Gminy Borne Sulinowo  

i podległych jednostek organizacyjnych oraz udzielenie kredytu w rachunku 

bieżącym”. 
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U D Z I A Ł  W  P R O J E K T A C H  Z  D O F I N A N S O W A N I E M 

Z E W N Ę T R ZN Y M 

Kontynuacja projektów 

67. Program Wieś Aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego e-VITA II -  

Projekt „Budowa Niekomercyjnej Sieci Komputerowej BSNet”. 

Firma Gawex ze Szczecinka zakończyła testowanie urządzeń nadawczo-odbiorczych  

w terenie tj. w miejscowościach Juchowo, Dąbie, Jeleń i Silnowo. Określony został 

ostateczny kształt sieci BSNet. Stacja nadawcza zostanie zamontowana  

w porozumieniu z firmą Energa-Operator Sp. z o.o. na maszcie radiowym 

umiejscowionym na terenie GPZ Silnowo. Sieć BSNet zbudowana zostanie  

w technologii punkt-punkt na sprzęcie firmy Motorola, a swym zasięgiem obejmować 

będzie miejscowości Juchowo i Dąbie.  

68. Program „Nasza świetlica II” Projekt „W Dąbiu jest drewno i nie tylko”. 

W ramach realizacji projektu, na świetlicy wiejskiej w Dąbiu rozpoczęto warsztaty 

rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieży. Warsztaty prowadzi rzeźbiarz, Pan Stanisław 

Świderski.  

69. Projekt „Opracowanie strategii rozwoju polsko-niemieckiego markowego produktu 

turystycznego Szlak Solny”. 

Projekt realizowany jest przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Pracownik 

Referatu PW koordynował prace związane z opracowaniem przez firmę DGA  

z Poznania Lokalnego Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dokument został 

zweryfikowany i zaakceptowany. Pracownik PW zweryfikował i zaakceptował 

dokumenty wieńczące realizację projektu tj. „Audyt – Szlak Solny” oraz „Analiza 

instytucji”. 

70. Projekt „Wrota Parsęty II”. 

Pracownik PW opracował i przesłał do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

propozycję dot. koncepcji budowy regionalnej sieci WIMAX w gminie Borne 

Sulinowo. 

71. Projekt „Wspólny Cel Europa”. 

W rok po zakończeniu projektu, opracowano i przesłano do Stowarzyszenia Gmin 

Polskich Euroregionu Pomerania sprawozdanie ze wskaźników osiągnięcia celów 

projektu. 
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OTRZYMANE DOTACJE 

72. Dn. 21.11.2007r. Zarząd PFRON podjął pozytywną decyzję w sprawie przyznania 

gminie Borne Sulinowo dofinansowania w wysokości 80.754,62 zł na realizację  

w roku szkolnym 2007-2008 obszaru A programu PFRON pn. „Uczeń na wsi – pomoc 

w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy 

wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. 

ZŁOŻONE WNIOSKI O DOTACJE 

73. Referat Promocji i Współpracy współuczestniczył w przygotowaniu wniosku lokalnej 

organizacji pozarządowej z Juchowa - Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Ze 

Środowisk Lokalnych „Pomost” - w konkursie Fundacji Wspomagania Wsi „Nasza 

Świetlica, Nasz Klub”. Stowarzyszenie „Pomost” wystąpiło o dofinansowanie kwotą 

19 688,00 zł projektu pn. „Nasza świetlica, nasze okno na świat…”. W przypadku 

otrzymania dofinansowania, projekt realizowany będzie w świetlicy wiejskiej  

w Juchowie. 

74. Przygotowano wniosek dla lokalnej organizacji pozarządowej z Bornego Sulinowa - 

Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych „Universum” - do konkursu Fundacji 

Wspomagania Wsi „Nasza Świetlica, Nasz Klub”. Stowarzyszenie „Universum” 

wystąpiło o dofinansowanie kwotą 19 921,00 zł projektu pn. „Świetlica Nobliny - na 

krańcu gminy nie znaczy na końcu świata!”. W przypadku otrzymania 

dofinansowania, projekt realizowany będzie na świetlicy wiejskiej w Noblinach. 

PROMOCJA 

75. Opracowano dla Stowarzyszenia Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza dane dot. 

ośrodków kolonijnych i wypoczynkowych w Gminie Borne Sulinowo. Informacje te 

posłużą do organizacji młodzieżowych obozów letnich w gminie Borne Sulinowo  

w sezonie letnim 2008. 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

76. Dnia 05.11.2007r. Komisja Rewizyjna kontrolowała wykorzystanie przez organizacje 

pozarządowe przyznanych z budżetu Gminy Borne Sulinowo dotacji na realizację 

zadań własnych gminy. W tym celu, pracownik Referatu PW sporządził szczegółowe 

sprawozdanie dot. rozdysponowania środków finansowych w ramach konkursu  

z dn. 8 marca 2007r. oraz na podstawie uchwały Nr XV/168/2004 Rady Miejskiej. 

Sprawozdanie zawierało m.in. informacje dotyczące wysokości rozdzielonych 
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pomiędzy organizacje środków finansowych oraz wykorzystanie dotacji wynikające ze 

sprawozdań częściowych. 

Koordynowane są prace związane z utworzeniem profesjonalnej strony internetowej 

dla Stowarzyszenia Miłośników Historii Militarnej Bornego Sulinowa. 

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ 

77. Dn. 24.10.2007r. kierownik i pracownik Referatu Promocji i Współpracy  oraz 

pracownik Referatu Spraw Obywatelskich wzięli udział w polsko-niemieckim forum 

gospodarczym „Transgraniczna Współpraca Samorządowa” w Strasburgu (Niemcy),  

organizowanym przez Euroregion Pomerania. Celem spotkania było nawiązanie 

współpracy z niemiecką gminą poszukującą polskiej gminy partnerskiej. Stoisko 

Gminy Borne Sulinowo cieszyło się dużym zainteresowaniem.  

78. W dniach 14-16.11.2007r. Sekretarz Gminy wraz z  kierownikiem i pracownikiem 

Referatu Promocji i Współpracy  oraz pracownik Referatu Spraw Obywatelskich 

złożyli wizytę w gminie Ralsko (Republika Czeska). Celem spotkania ze starostą gminy, 

P. Jindřich Šolc, było omówienie możliwości wznowienia współpracy z gminą Ralsko. 

Strony wyraziły chęć kontynuowania współpracy. Delegacja gminy Ralsko złoży 

rewizytę w Bornem Sulinowie na przełomie marca/kwietnia 2008 roku. 

WSPÓŁDZIAŁANIE Z JEDNOSTKAMI POMOCNICZYMI 

79. Dn. 07.11.2007r. Kierownik Referatu Promocji i Współpracy  wizytował świetlicę 

wiejską w Juchowie. Celem wizyty było zapoznanie się z opiekunem świetlicy, stanem 

i wyposażeniem świetlicy (informacje niezbędne do złożenia wniosku w konkursie 

Fundacji Wspomagania Wsi „Nasza Świetlica, Nasz Klub”). Podczas wizyty 

poinformowano opiekuna świetlicy o pomocy merytorycznej, jakiej pracownicy PW 

mogą udzielić Radom Sołeckim/świetlicom wiejskim przy opracowywaniu wniosków  

o dotacje.  

OŚWIATA 

80. Dn. 09.11.2007r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej w celu weryfikacji 

wniosków dot. pomocy materialnej dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Borne 

Sulinowo w roku szkolnym 2007/2008. Zgodnie z zaleceniami członka Komisji – 

kierownika sekcji służb socjalnych w M-GOPS w Bornem Sulinowie – duża część 

wnioskodawców wezwana została do wyjaśnienia swojej sytuacji materialnej  

i wykazania wszystkich dochodów przypadających na jednego członka rodziny. 
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Komisja stypendialna pozytywnie rozpatrzyła 280 wniosków, 80 wniosków zostało 

rozpatrzonych negatywnie ze względu na przekroczone kryterium dochodowe, 

nierozliczenie stypendium w latach ubiegłych i niekompletną dokumentację.  

W dniach 12–13.12.2007r. wnioskodawcom wypłacona zostanie I transza stypendium 

szkolnego na rok szkolny 2007/2008 w wysokości 328, 83 zł. 

TURYSTYKA 

81. Kierownik Referatu Promocji i Współpracy opracował dla Ministerstwa Sportu 

i Turystyki RP ankietę nt. systemu szlaków turystycznych w gminie Borne Sulinowo. 
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