
 

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  09 lutego 2011 r. 

 

SPOTKANIA 

W okresie międzysesyjnym wzięłam udział w  następujących spotkaniach: 

�
 z dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych,  

�
 w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP Borne Sulinowo, 

�
 z przedstawicielami firmy Archediane oraz firmy Alterko w sprawie inwestycji w Komorzu, 

�
 w posiedzeniu Rady Nadzorczej PUK Borne Sulinowo, 

�
 w zebraniu sprawozdawczym OSP Juchowo, 

�
 z przedstawicielami  Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami, 

�
 z mieszkańcami miejscowości Kądzielna,  

�
 w naradzie dotyczącej włączenia naszych jednostek OSP do KSRG, 

�
 w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PWiK w Szczecinku, 

�
 z zarządem OSP Borne Sulinowo 

�
 wybór sołtysa i rady sołeckiej: Komorze, Jeleń, Juchowo, Nobliny, Łubowo 

�
 wybór rady sołeckiej: Silnowo  

 

UROCZYSTOŚCI I IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE 

�
 obchody Dnia Kobiet - Zarząd Koła Terenowego ZERiI Borne Sulinowo 

�
 seminarium i otwarcie nowej części Ośrodka Rehabilitacji  SM w Bornem Sulinowie 

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH 

�
 Posiedzenie Zgromadzenia Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie 

 

WYWIAD W MEDIACH 

�
 TV Gawex – Program Samorządowy 

 

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

Burmistrza  przyjęli  42  interesantów. 
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INFORMACJA 

Z DZIAŁAŃ REFERATU FINANSÓW I BUDŻETU 

 

1.   W dniu 3 lutego 2011 roku przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie rozliczenie dotacji i rezerw 

celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostkom ustawami, a także na realizację zadań własnych w 2010 roku.  

2.   W dniu 9 lutego 2011 roku przesłano 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 IV kwartału roku 2010.  

3.   W dniu 10 lutego 2011 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 

rozliczenie z wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w 2010 r. na realizację 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, a także wykorzystania 

pozostałych dotacji celowych oraz szczegółową informację dotyczącą wykorzystania dotacji celowej 

przyznanej w 2010 roku w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie.  

4.   W dniu 10 i 11 lutego 2011 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Szczecinie, Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Szczecinie i Urzędu Statystycznego  

w  Szczecinie kwartalne sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 

terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2010 oraz kwartalne sprawozdanie Rb-ZN o stanie 

zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostkę samorządu 

terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku. 

5.   W dniu 22 lutego 2011 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 

Zamiejscowy w Koszalinie zbiorcze sprawozdania w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną 

oraz pozostałych jednostek w stosunku do których organem założycielskim lub nadzorującym jest 

jednostka samorządu terytorialnego za IV kwartał 2010 roku, w tym: 

- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Rb-Z,   

- roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych Rb-UZ,  

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

- roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności Rb-UN. 

6.   W dniu 23 lutego 2011 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 

Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania budżetowe wg stanu na koniec  IV kwartału 2010 roku: 

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

- roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst – Rb-28S, 

- roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst – Rb-ST, 

- roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy – Rb-PDP, 

- kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst – Rb-NDS, 
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- kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek   

budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – Rb-34  

- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – Rb-Z, 

-  roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych – Rb-UZ, 

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

- roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności – Rb-UN. 

      Sprawozdania Rb-NDS, Rb-27S, Rb-N, Rb-28S i Rb-Z zostały wysłane do wiadomości  Kredytodawców  

tj. do Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile, Pomorskiego Banku Spółdzielczego Oddział  

w Bornem Sulinowie, Banku Ochrony  Środowiska Oddział w Koszalinie i Spółdzielczej Grupy Bankowej 

Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. w Koszalinie. 

7.   W dniu 9 marca 2011 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 

informację dotyczącą wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadań finansowanych w całości 

bądź częściowo z budżetu państwa w ramach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jak również dofinansowanie zadań 

własnych. Informację sporządzono za miesiąc luty 2011 roku.  

8.   Wykonanie uchwały Nr V/54/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 9 lutego 2011 roku  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 

operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Rozwój systemu 

segregacji odpadów komunalnych w Gminie Borne Sulinowo”: 

    - w dniu 4 marca 2011 r. wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  Zespół  Zamiejscowy  

w Koszalinie wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty w roku 2011 przedmiotowej pożyczki, 

    - w dniu 7 marca 2011 r.  wysłano do Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile wniosek  

o udzielenie pożyczki. Wniosek zostanie rozpatrzony z chwilą otrzymania przez bank pozytywnej opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę.  

9. Na podstawie Zarządzenia Nr 18/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 14 marca 2011 roku 

dokonano zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków 

o kwotę 12.270,00 zł na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr CBS-PK-OL-45-

NSP/130/2011 z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację zadań 

zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 

2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz.U. Nr 47, poz. 277). 

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 56.560,91 zł min. na podstawie pisma 

Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie Nr ZS/3010-2/11 z 01.03.2011r. (8.290,65 zł). 

 

INFORMACJA Z DZIAŁAŃ REFERATU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 

10. W miesiącu marcu 2011 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie informację  

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

tj.  za miesiąc luty 2011 r.  
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11. W miesiącu marcu 2011 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowe w Szczecinie sprawozdanie  

o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie za 2010 r. 

12. W miesiącu marcu 2011 r. przesłano do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych za pośrednictwem Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w Szczecinie wniosek o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody 

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

niepełnosprawnych za 2010 rok.  

13. W miesiącu marcu 2011 r. przesłano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie wniosek o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od 

nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym 

dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.  

 

REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY 

 

14. Udział w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym  

a) realizacja projektów 

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

w miejscowościach Liszkowo, Nobliny i Rakowo” 

Dn. 07.03.2011r. podpisano aneks wynikający z konieczności przedłużenia terminu realizacji 

projektu. Podczas spotkania z pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego omówiono sposób 

uzasadnienia konieczności robót dodatkowych i zamiennych, który umożliwi uznanie kosztu ich 

wykonania za kwalifikowany. Przygotowano i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Woj. 

Zachodniopomorskiego uzasadnienie wraz z prośbą o zawarcie aneksu do umowy na 

dofinansowanie zadania. 

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

stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych” 

Trwają przygotowania do realizacji SSR w miejscowościach Liszkowo i Silnowo (dz. 48/4). Dn. 18 

marca br. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie prac budowlanych w ww. lokalizacjach. Termin 

zakończenia prac budowlanych planowany jest na koniec maja 2011r. 

�
 PROW 2007-13  Małe projekty „Zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Juchowie 

poprzez zakup wyposażenia oraz poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów historycznych” 

Trwa realizacja projektu. Dokonano wszystkich zaplanowanych w projekcie zakupów. Podłączono 

Internet na świetlicy wiejskiej w Juchowie oraz zainstalowano komputery w zakupionych szafach- 

stanowiskach komputerowych. Obecnie grupa mieszkańców Juchowa  wspólnie z informatykiem 

tworzy stronę internetową poświęconą m.in. historii miejscowości i jej mieszkańców. Pracownik 

Referatu PW koordynuje realizację projektu.  
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�
 PROW 2007-13  Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej „Rozwój systemu 

segregacji odpadów komunalnych w Gminie Borne Sulinowo” 

Dn. 17 lutego br. rozstrzygnięto przetarg na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. 

Pojemniki dostarczono zgodnie z zamówieniem do bazy PUK Sp. z o.o. przy ul. Orła Białego  

w Bornem Sulinowie. Zorganizowano spotkanie z Prezesem PUK Sp. z o. o. w celu omówienia 

sposobu ustawienia pojemników, przekazano niezbędne mapy jak również zestawienie lokalizacji 

pojemników. Dn. 11.02.2011r. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Zachodniopomorskiego 

umowę na dofinansowanie zadania. 

b) złożone wnioski o dofinansowanie  

�
 PROW 2007-13 Małe projekty „Wzrost atrakcyjności ofert turystycznej obszaru LGD 

Partnerstwo Drawy poprzez budowę Miejskiej ścieżki turystyczno-spacerowej w Bornem 

Sulinowie” 

Wydział PROW Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego wezwał do uzupełnienia 

wniosku. Brakujący załącznik przesłano dn. 10.03.2011r. 

�
 PROW 2007-13  Małe projekty „Aktywizacja społeczna mieszkańców Bornego Sulinowa  

i rozwój turystyki w regionie zachodniopomorskim poprzez organizację w terminie 19-22.08. 

2010r. VII Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych Gąsienice i Podkowy” 

Wydział PROW Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego ponownie wezwał do 

złożenia wyjaśnień i uzupełnienia wniosku. W imieniu CKiR w Bornem Sulinowie wniosek 

poprawiono i przesłano dn. 09.03.2011r. wraz z załącznikami. 

�
 Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania edukacji w roku 2011 

W imieniu Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa opracowano i złożono 

dn. 11.02.2011r. w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Zachodniopomorskiego w Szczecinie wniosek  

o dofinansowanie kwotą 20.500,00 zł realizacji zadania „Organizacja w terminie 07-09.2011r.  

w Bornem Sulinowie konferencji naukowej Wojska Radzieckie w Polsce 1944-1993”. 

�
 Animator-Moje Boisko Orlik 2012 

Opracowano i wysłano dn. 10.02.2011r. do Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego  

w Warszawie wniosek o dofinansowanie kwotą 9.000 zł kosztów osobowych 2 animatorów na 

boisku Orlik w Bornem Sulinowie. 

c) przygotowania do realizacji projektów 

�
 Regionalne Centrum Turystyki Militarnej "Historia Wśród Przyrody" 

W dniach 24 lutego oraz 3 marca 2011r. odbyły się spotkania robocze, podczas których omówiono 

możliwość realizacji projektu i określono jego zakres. Projekt zakłada wykorzystanie umocnień Wału 

Pomorskiego zlokalizowanych pomiędzy jeziorami Ciemino i Pile do stworzenia wysokiej klasy 

produktu turystycznego oferującego turystom atrakcje związane z militarną historią tego obszaru 

oraz jego ciekawym otoczeniem przyrodniczym. 
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Dn. 7 marca br., na spotkaniu ze Starostą Szczecineckim, przedstawiono propozycję wspólnej 

realizacji projektu. Propozycja została wstępnie zaakceptowana. Kolejnym etapem będzie 

zorganizowanie spotkania wszystkich podmiotów, które mogą mieć wpływ na powodzenie realizacji 

projektu. 

�
 Rozbudowa sieci BSNet w celu podłączenia do Internetu świetlic wiejskich w Noblinach, 

Liszkowie i Rakowie 

Dn. 4 marca 2011r. zorganizowano spotkanie z przedstawicielami firmy Gawex Media Sp. z o. o. 

Celem spotkania było omówienie możliwości realizacji wspólnego projektu rozbudowy Sieci BSNet. 

Dzięki realizacji projektu, świetlice zyskałyby dostęp do bezpłatnego Internetu, a mieszkańcy 

miejscowości alternatywnego dostawcę usług internetowych. W wyniku spotkania podjęto decyzję  

o dokonaniu analizy przedsięwzięcia pod kątem technicznym. Dokonano także analizy możliwości 

finansowania przedsięwzięcia z programu Leader. 

�
 KULTURA+, Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek 

Dn. 03.03.2011r. przesłano do Książnicy Pomorskiej w Szczecinie deklarację przystąpienia do 

programu. Określono zakres rzeczowy i koszt prac zaplanowanych na lata 2011-12 w budynku 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie. 

15. Promocja 

a) współpraca z mediami 

�
     Dn. 10.02 i 17.03 br. odbyły się spotkania z dziennikarzem Głosu Koszalińskiego. Przekazane 

informacje ukazały się w lutowym i marcowym dodatku do GK „Regiony”. 

�
 Dn. 03 lutego br. pracownik referatu oraz Kierownik BOK, Dariusz Czerniawski, uczestniczyli  

w audycji Radia Koszalin „Borne Sulinowo – Odkrywamy Historię”. Tematem programu była 66 

rocznica wyzwolenia Oflagu II D Gross Born. 

b) strona internetowa  

�
 Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek 

podległych oraz innych instytucji, aktualizowano urzędową stronę internetową 

www.bornesulinowo.pl.  

c) materiały graficzne  

�
 Opracowanie i druk dyplomów dla uczestników rozgrywek w ramach ferii zimowych w CKiR 

�
 Opracowanie graficzne i druk upoważnień do nakładania grzywien w drodze  

        postępowania    mandatowego dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej 

�
 Opracowanie graficzne i druk dyplomów dla uczestników Turnieju o Puchar Burmistrza 

       Bornego   Sulinowa w ramach Akademii Orlika 

d) materiały promocyjne 

�
 Zakończono postępowanie w przedmiocie wyboru oferty na wykonanie i dostarczenie gadżetów 

reklamowych dla Urzędu Miejskiego. Podpisano umowę na wykonanie i dostarczenie gadżetów 

oraz sporządzono protokół z wyboru ofert.  
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e) inne 

�
 Wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa opracowano 

ankietę zgłoszeniową VII Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie  

w konkursie „Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego” (kat. Pozagospodarcze wydarzenie, 

Osobowość roku). 

�
 Zgłoszono organizatorów zlotu, P. Teresę i Bogumiła Turowskich do konkursu „Mocarz 

Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego” (kat. Pozagospodarcze wydarzenie, Osobowość roku). 

 16.  Zagospodarowanie sportowo-turystyczne jez. Pile 

�
 Przygotowano dokumentację (koncepcję oraz kosztorys uproszczony) na wykonanie bieżni na 

stadionie miejskim w Bornem Sulinowie. Dokumentację wykorzystano do aktualizacji zgłoszenia 

inwestycji w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Woj. Zachodniopomorskiego. 

�
 Zainicjowano procedurę przygotowania dokumentacji budowlanej niezbędnej do wykonania  

kortu tenisowego przy hali sportowej w Bornem Sulinowie. Przeprowadzono uzgodnienia oraz 

zlecono wykonanie projektu i kosztorysu inwestorskiego. 

�
 Zlecono firmie CAD Studio w Szczecinku opracowanie Projektu zagospodarowania terenu – 

zewnętrzny sprzęt rekreacyjny - siłownia. Dn. 16.03.2011r. złożono w Starostwie Powiatowym  

w Szczecinku zgłoszenie o przystąpieniu do wykonania robót budowlanych.  

17.  Współpraca w ramach związków międzygminnych i stowarzyszeń 

�
 Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy – Program LEADER 

Dn. 18.02.2011r., w Złocieńcu, pracownik Referatu PW uczestniczył w nadzwyczajnym Walnym 

Zebraniu członków LGD Partnerstwo Drawy. 

�
 Dn. 16 marca br. przeprowadzono szkolenie/konsultacje dot. najbliższego naboru wniosków 

przez LGD Partnerstwo Drawy. 

18.  Współpraca z innymi podmiotami 

�
 Fundacja im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie 

Dn. 10 lutego pracownik Referatu PW wziął udział w szkoleniu dot. możliwości pozyskiwania przez 

organizacje pozarządowe środków zewnętrznych. W trakcie szkolenia przedstawiono prezentację nt. 

możliwości pozyskania środków z działania „Małe projekty” programu LEADER. 

19.  Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

�
 Dn. 3 lutego br. kierownik i pracownik Referatu PW uczestniczyli w pracach Komisji Konkursowej 

ds. rozpatrywania ofert organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2011r. 

Sporządzono protokół  z posiedzenia Komisji Konkursowej. Do organizacji wystosowano pisma 

informujące o brakach formalnych i merytorycznych złożonej dokumentacji konkursowej.  

�
 Dn. 21 lutego  br.  sporządzono umowy o udzielenie dotacji 16 organizacjom pozarządowym, 

które w 2011r. realizować będą zlecone przez Gminę Borne Sulinowo zadania publiczne.  
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�
 Zgodnie  z Uchwałą Nr XIV/152/2007 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 6 grudnia 2007r.,  

zawarto z Polskim Związkiem Wędkarskim - Zarządem Okręgowym w Koszalinie umowę na 

realizację zadania publicznego, którego celem jest promocja Gminy Borne Sulinowo. 

�
 Na stronie internetowej Urzędu, w BIP raz na tablicy ogłoszeń zamieszczono informację  

o wysokości udzielonych w 2011r. organizacjom pozarządowym dotacji. 

�
 Na podstawie sprawozdań końcowych składanych przez organizacje pozarządowe, które 

 w 2010r.otrzymały dotację na realizację zadań publicznych, rozliczono przekazane przez Gminę 

Borne Sulinowo środki finansowe.  

20.  Współpraca z zagranicą 

�
 Podjęto rozmowy w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z miastem Czerniachowsk  

w obwodzie kaliningradzkim. Dn. 16 lutego br. Urząd Miejski otrzymał pisemną deklarację od 

władz Czerniachowska o woli nawiązania partnerstwa. Rosjanie zadeklarowali chęć współpracy 

na płaszczyznach: wymiany młodzieży szkolnej, klubów sportowych, organizacji pozarządowych  

i stowarzyszeń, współpracy artystycznej i kulturalno-oświatowej oraz rozwoju turystki  

i współpracy branży turystycznej. Pierwsze spotkanie robocze z delegacją z Czerniachowska 

planowane jest w połowie maja br. 

21. Sport 

�
 Na stronie internetowej Urzędu  zamieszczono informację dot. sukcesu borneńskiego zawodnika 

Sekcji Taekwondo w Otwartych Mistrzostwach Niemiec German Open 2011, które odbyły się  

12 – 13 lutego 2011r. w Hamburgu. 

�
 Dn. 17 lutego br. pracownik Referatu PW uczestniczył  w uroczystym spotkaniu inaugurującym 

rozpoczęcie działalności Powiatowej Rady Sportu w Szczecinku.  

22.  Turystyka 

�
 Forum Turystyki Regionów 

Dn. 15 lutego br. odbyło się 3 spotkanie w ramach projektu IWT „Działając razem osiągamy więcej”. 

Gospodarzem spotkania był Burmistrz Bornego Sulinowa i Prezes Instytutu Wspierania Turystyki, Marek 

Migdal. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnej branży turystycznej. Podczas spotkania 

zaprezentowano prezentację multimedialną „Projekty realizowane przez gminę Borne Sulinowo  

w sektorze turystyki”. 

�
 Targi Turystyczne WYPOCZYNEK 2011 w Toruniu 

W dniach 5-6 marca 2011r. przedstawiciele Lokalnej Organizacji Turystycznej wspierani przez Urząd 

Miejski w Bornem Sulinowie wzięli udział w Targach Turystycznych WYPOCZYNEK 2011 w Toruniu. 

Militarne stoisko Bornego Sulinowa cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających i otrzymało 

wyróżnienie organizatorów imprezy za najciekawszy wystrój. 

�
 ITB Berlin 

Dn. 12 marca br. 9-osobowa delegacja, w skład której weszli: przedstawiciele Urzędu, Rady Miejskiej, 

dyrektor MBP, pracownik CIT oraz przedstawiciel LOT, uczestniczyła w studyjnym wyjeździe na ITB  
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w Berlinie. Dostarczono niemieckojęzyczne materiały promocyjne gminy Borne Sulinowo na stoisko 

ZROT. 

23. Organizacja wydarzeń 

�
 Konferencja „Wojska radzieckie w Polsce 1944-1993” 

Na pisemny wniosek z dn. 17 stycznia br. skierowany do TVP 1 - Oddziału zbiorów i dokumentacji - 

uzyskano filmowy materiał dokumentalny związany z uruchomieniem procesu wycofywania wojsk 

radzieckich z Bornego Sulinowa. Tym samym otrzymano licencję z TVP na emisję materiału na ww. 

konferencji naukowej.  

�
 Dn. 14.02.2011r. wystąpiono do: TVP Szczecin, TV Gawex, Radio Eska, Radio Koszalin, Głosu 

Koszalińskiego, Kuriera Szczecińskiego i Gazety Wyborczej O/Szczecin z prośbą o objęcie konferencji 

patronatem medialnym.  

�
     Do włodarzy 11 ‘gmin gościnnych’, w których stacjonowały wojska radzieckie, wystosowano 

zaproszenia do udziału  w konferencji. 

�
 5-lecie Klubu Aktywnego Seniora 

Dn. 04.03.2011r. kierownik i pracownik referatu PW uczestniczyli w obchodach 5-lecia działalności Klubu 

„As”. Na urzędowej stronie internetowej zamieszczono relację i materiał fotograficzny z przebiegu 

uroczystości. 

24. Oświata 

�
 Stypendia szkolne 

Czworgu uczniom z terenu Gminy Borne Sulinowo wypłacono zasiłki szkolne w łącznej wysokości 

1.800,00 zł.  

�
 Stypendia motywacyjne  

Na wniosek dyrektorów, na konta szkół, przekazano środki finansowe na wypłatę stypendiów 

motywacyjnych – sportowych i naukowych. W I semestrze roku szkolnego 2010/11 uczniom wypłacono 

kwotę w wysokości 3.822,00 zł. 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

25.  Z zakresu planowania przestrzennego wydano: 

�
 152 zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

�
 15e wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

�
 2 decyzje w sprawie podziałów nieruchomości, 

�
 2 postanowienia podziałowe, 

�
 3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, 

�
 2 decyzje rozgraniczeniowe, 

�
 wszczęto 7 postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, 

�
 prowadzonych jest 10 postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 
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�
 trwa postępowanie w sprawie zmiany lokalizacji pomnika przyrody w Bornem Sulinowie. 

26.  Informacja o prowadzonych  pracach w zakresie planowania przestrzennego: 

 

�
 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne 

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

Uwagi dotyczące studium zostały przekazane do architekta. Procedura została zakończona. Planowany 

termin przekazania studium do uchwalenia – maj 2011r. 

�
 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kiełpino. 

W dniu 1 marca 2011r. Gmina otrzymała projekt mpzp dla obrębu Kiełpino. Projekt jest w trakcie analizy 

planistycznej. Następnie zostanie przekazany pod obrady Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.  

�
 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla 

terenów o symbolach  3 MN, 64 Ut,MN, 65 Ut, 91 U, Ut, MW, 116 Kg, 156 MN,U, 168 

MW,MN,U, 188 MW,MN,U, 196 US, 200 MN, Ut, 204 MW,U, 207 MW,MN,U położonych  

w miejscowości Borne Sulinowo 

Wnioski instytucji uzgadniających oraz wnioski mieszkańców przekazano architektowi w dniu  

1 marca 2011r.  w celu sporządzenia projektu planu. Następnie plan zostanie przekazany do Komisji 

Urbanistyczno – Architektonicznej w celu wydania opinii. 

 

INWESTYCJE 

27. Przygotowano dokumentację i ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonawcę zadania: 
�
 Rozwój systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Borne Sulinowo – zakup 

pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, 

�
 na usunięcie wyrobów zawierających azbest z posesji przy ul. Zielonej 4 w m. Łubowo, 

�
 obejmującego  termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Łubowie przy ul. Zakątnej 10 

zlokalizowanych na dz. nr 240/10 obręb Łubowo. 
28. Przygotowano sprawozdanie: 

�
 dotyczące gospodarki odpadami i przekazano do WOIŚ Koszalin, 

�
 dotyczące Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

29. Dokonano aktualizacji wykazu zwartych umów na wywóz nieczystości komunalnych w m-ciach  
           na terenie gminy. 
30. Trwają prace porządkowe w zakresie usuwania gruzu z terenów działek gminnych na terenie 

Bornego Sulinowa przeznaczonych do sprzedaży jak również z terenów zielonych. Roboty wykonuje 

firma nieodpłatnie w zamian za pozyskany gruz.  
31. Wykonano naprawę awarii sieci wodociągowej w m. Kłomio. 
32. W ramach zarządzania drogami gminnymi wydano: 

�
 2 decyzje lokalizacyjne; 
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�
 uzgodnienie zjazdu indywidualnego; 

�
 2 decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektu handlowego;  

�
 2 decyzje na zajęcie pasa w celu umieszczenia reklam ;  

�
 1 decyzję na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym; 

�
 1 decyzję na zajęcie pasa drogowego na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym; 

33. Sporządzono: 

�
 11 umów na udostępnienia nieruchomości na cele budowlane; 

�
 dokonano zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Szczecinku zamiaru wykonywania robót 

budowlanych polegających na montażu urządzeń rekreacyjnych, instalowaniu tablic 

reklamowych oraz rozbiórki dwóch budynków w m. Kłomino; 

�
 wyłoniono wykonawcę na wykonanie remontu dróg asfaltowych pn.: „Remonty cząstkowe 

nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo” – Firma 

„SALDROG” Sp. z o.o. ul. Usługowa 11, 73-110 Stargard Szczeciński; 

�
 wyłoniono wykonawcę w procedurze zamówień publicznych i wymieniono instalację elektryczną 

w dwóch lokalach komunalnych w m. Silnowo; 

�
 wyłoniono wykonawcę w procedurze zamówień publicznych i rozpoczęto prace związane  

z wykonaniem instalacji elektrycznych w klatce B budynku socjalnego przy ul. Słowackiego 9  

w m. Bornem Sulinowie; 

�
 trwają prace budowlano – remontowe w klatce B budynku socjalnego przy ul. Słowackiego 9  

w m. Bornem Sulinowie – wykonywane Gminną grupą remontową; 

�
 wyłoniono wykonawcę w procedurze zamówień publicznych i rozpoczęto prace związane  

z wymianą okien w lokalach komunalnych przy Al. Niepodległośći 4E/6 i Orła Białego 3E/6 w m. 

Borne Sulinowo; 

�
 uruchomiono procedurę zamówień publicznych na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie 

wymiany stolarki okiennej w lokalu komunalnym przy ul. Al. Niepodległości 4F/14 w m. Borne 

Sulinowo; 

34. Trwa remont największych uszkodzeń dróg gminnych asfaltowych – prace wykonywane Gminną 

grupą remontową. 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

35. W miesiącu marcu 2011r. podpisano porozumienie w sprawie trybu przekazywania  

w roku 2011 środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich 

rozliczenia. 

36. W dniu 9 marca br. wyrażono zgodę na rozwiązanie umowy z Zakładem Usługowo Handlowym 

„Enigma” z siedzibą w Czaplinku na wykonywanie usług technicznych oraz konserwację systemu 
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alarmowego zainstalowanego w budynku Urzędu. Umowa zostanie rozwiązana z dniem 31 marca 

br. na mocy porozumienia stron. 

37. W miesiącu marcu br. podjęto działania w celu wytypowania przez M-GOPS w Bornem Sulinowie  

i skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy 25 osób z terenu Gminy Borne Sulinowo do 

wykonywania prac społecznie użytecznych w miesiącu kwietniu.  

38. W miesiącu lutym br. podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 1 umowę  

o organizację robót publicznych, w ramach której zatrudnione zostały 2 osoby. 

39. W miesiącu lutym br. dokonano instalacji Internetu drogą radiową w świetlicy wiejskiej  

w Juchowie. 

40. W miesiącach lutym i marcu dokonano wdrożenia systemu e-Kancelaria. 

41. W miesiącu lutym informatyk uczestniczył w szkoleniu administratorów systemu e-Kancelaria oraz 

w szkoleniu w ramach projektu ,, pl.ID polska ID karta” 

42. W miesiącach lutym i marcu dokonano instalacji i konfiguracji oprogramowania w ramach 

Narodowego Spisu Powszechnego. 

43. Przyjęto opłatę skarbową na kwotę około 1.310,00 zł. 

44. Zarejestrowano 1550 pism wpływających do Urzędu. 

45. Wysłano 4630 przesyłek poleconych, 371 listów zwykłych oraz około 110 sztuk plakatów. 

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

18 obwieszczeń oraz plakaty okolicznościowe. 

47. W ramach współpracy z Urzędem Skarbowym w miesiącach lutym i marcu w tutejszym Urzędzie 

wydawane są druki PIT. 

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWO 

48.   Zawarto umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Borne Sulinowo: 

�
 budynek użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej 519 m2 wraz z gruntem  o powierzchni 

1225 m2 położony na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 3/36, przy 

ul. Szpitalnej 1 w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Okres 

dzierżawy 5 lat. 

49.   Zawarto umowy użyczenia na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne Sulinowo: 

�
 część tj. 41 m2 z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką   nr 4/9  

o powierzchni 0,7522 ha położonej przy ul. Orła Białego w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 

Borne 05, gmina Borne Sulinowo ze Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości Nr 2. Okres 

użyczenia 3 lata.  

�
 część tj. 68 m2 z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką    nr 4/9  

o powierzchni 0,7522 ha położonej przy ul. Orła Białego w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 

Borne 05, gmina Borne Sulinowo ze Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości  przy Al. 

Niepodległości 3. Okres użyczenia 3 lata.  
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50.  Rozwiązano umowę dzierżawy: 

�
 GN.72243-18-30/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. na nieruchomość gruntową, oznaczoną  

w ewidencji gruntów  i budynków działką Nr 331/6 w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina 

Borne Sulinowo. 

51.  Wystawiono oferty nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 

�
 budynek byłej wartowni o powierzchni użytkowej 25,80 m2 wraz z gruntem  o powierzchni 97 

m2, położony na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 39/3 przy ul. 

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

dzierżawy 3 lata, stawka z tytułu dzierżawy podana  w wykazie: za budynek 5,60 zł. za 1 m2 + 23 

% VAT, za grunt 1,05 zł. za 1 m2 + 23 % VAT miesięcznie + podatek od nieruchomości.  

�
 budynek użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej 519 m2 wraz z gruntem  o powierzchni 

1225 m2 położony na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 3/36, przy 

ul. Szpitalnej 1 w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Okres 

dzierżawy 5 lat. stawka z tytułu dzierżawy podana w wykazie:   za budynek 3,00 zł. za 1 m2 + 23 

% VAT, za grunt 0,50 zł. za 1 m2 + 23 % VAT  miesięcznie, 

�
 nieruchomość gruntową o powierzchni 0,0217 ha oznaczoną w ewidencji gruntów  i budynków 

działką nr 1/171 położoną przy ul. Lipowej, w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07, 

gmina Borne Sulinowo, okres dzierżawy 3 lata, stawka z tytułu dzierżawy podana w wykazie:  za 

grunt 200,00 zł. + 23 % VAT rocznie + podatek od nieruchomości, 

�
 część tj. 0,0121 ha z nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów  i budynków 

działką nr 12 położonej przy ul. Bol. Chrobrego, w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 

07, gmina Borne Sulinowo, okres dzierżawy 3 lata, stawka z tytułu dzierżawy podana w wykazie: 

za grunt 2,50 zł. za 1 m2 + 23 % VAT  miesięcznie + podatek   od nieruchomości, 

�
 część tj. 0,0300 ha z nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów   i budynków 

działką nr 62/6 położonej w miejscowości Radacz, obręb Radacz, gmina Borne Sulinowo, okres 

dzierżawy 5 lat, stawka z tytułu dzierżawy podana w wykazie: za grunt 2.200,00 zł.  + 23 % VAT  

miesięcznie + podatek od nieruchomości, 

�
 nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0517 ha  oznaczona w ewidencji gruntów   i budynków 

działką nr 7/361 położona przy ul. Rzemieślniczej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 

05, gmina Borne Sulinowo, okres dzierżawy 5 lat, stawka z tytułu dzierżawy podana w wykazie: 

za grunt 2.440,00 zł.  + 23 % VAT  miesięcznie + podatek   od nieruchomości, 

�
 część tj. 0,3400 ha z nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów   i budynków 

działką nr 89/22 położonej przy ul. Wojska Polskiego, w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 

Borne 06, gmina Borne Sulinowo, okres dzierżawy 6 miesięcy, stawka   z tytułu dzierżawy 

podana w wykazie: za grunt 0,12 zł. za 1 m2 + 23 % VAT  miesięcznie  +  podatek od 

nieruchomości, 
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�
 część tj. 0,0388 ha z nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków działkami nr 

52 oraz nr 49 położone przy ul. Bol. Chrobrego, w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 

07, gmina Borne Sulinowo, okres dzierżawy 3 lata, stawka   z tytułu dzierżawy podana  

w wykazie: za grunt 0,55 zł. za 1 m2 + 23 % VAT  rocznie  + podatek  od nieruchomości. 

52.  Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do oddania w użytkowanie  dla CKiR Borne 

Sulinowo na okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 7/13  

o pow. 0,9397 ha położonej przy ul. Sportowej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 04 wraz  

z pomostami umiejscowionymi przy brzegu jeziora Pile w sąsiedztwie działki nr 7/13  

53. Sporządzono porozumienie na część tj. 0,0300 ha z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów  

i budynków działką Nr 37/84 o pow. 6,3522 ha, położoną przy Al. Niepodległości  w miejscowości Borne 

Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo.  

54. Sporządzono Aneksy do umów najmu oraz dzierżaw w związku z wejściem nowelizacji ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54,   poz. 535 z późń. zm.) na 

podstawie Art. 146a ust. 1 tej ustawy w § 7 ust. 1- stawka podatku uległa zmianie z 22% na 23%.  

55. Sporządzono waloryzację do umów najmu oraz dzierżaw w związku z ogłoszonym komunikatem 

przez Prezesa GUS z dnia 13 stycznia 2011 r. „w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem   w  2010 r.” który wyniósł 2,6 %.(M.P. z 2011 r., Nr 6, poz. 70). 

55. Nadano numer porządkowy dla nieruchomości: 

�
 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 821/9, położonej w miejscowości Strzeszyn    

w obrębie Łubowo – otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 9A, 

�
 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 140/7, położonej w miejscowości Silnowo w obrębie 

Silnowo – otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 190, 

�
 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1/152, położonej przy ul. Wrzosowej w miejscowości 

Borne Sulinowo, w  obrębie Borne 07 – otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 11 

�
 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 67, położonej w m-ci Przyjezierze  w obrębie 

Przyjezierze – otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 20, 

�
 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 821/8, położonej w m-ci Strzeszyn w obrębie 

Łubowo – otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 9B, 

�
 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 821/7, położonej w m-ci Strzeszyn w obrębie 

Łubowo – otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 9C, 

�
 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 31/1, położonej przy ul. Różanej  w miejscowości 

Borne Sulinowo, w  obrębie Borne 07 – otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 2, 

�
 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 821/8, położonej przy ul. Poprzecznej w m-ci 

Łubowo w obrębie Łubowo – otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 13, 

56. Wydano zaświadczenie o posiadanym numerze porządkowym nieruchomości: 

�
 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3, położonej w miejscowości Osiczyn, obręb Silnowo 

– posiadająca numer porządkowy – 2, 



 15

57. Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej odbyło się 10 lutego 2011 r. oraz 28 lutego 2011 r. Rozpatrzono  

8 wniosków o przydział lokalu socjalnego bądź komunalnego z zasobu mieszkaniowego gminy Borne 

Sulinowo.  

58. Zawarto umowę najmu na lokal komunalny nr 3 położony w budynku nr 38 przy  ul. Kościuszki  

w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo, stanowiący własność Gminy Borne 

Sulinowo. 

59. Podano do publicznej wiadomości informację  na okres 30 dni o przyznaniu lokalu komunalnego przy 

Al. Niepodległości 4F/14 w Bornem Sulinowie, 

60. Sporządzono zarządzenia w sprawie: 

� powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego   na dzierżawę 

części nieruchomości zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej, znajdującej się na 

działce oznaczonej w ewidencji gruntów  i budynków numerem 3/36, położonej przy  

ul. Szpitalnej 1 w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo wraz  

z gruntem, stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo na okres 5 lat.   

� ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów, najem obiektów, pomieszczeń i lokali 

użytkowych stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo. 

 

 

 


