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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 28 grudnia 2007 roku. 

 

S P O T K A N I A 

1. W dniu 7 stycznia br. spotkałam się z dyrektorem firmy AQUA SZUT sp. z o.o.  

z Bornego Sulinowa w celu omówienia dalszej współpracy. 

2. W dniu 8 stycznia br. uczestniczyłam w posiedzeniu Rady Społecznej działającej 

przy ZOZ w Bornem Sulinowie.  Tematyką posiedzenia było zatwierdzenie planu 

finansowego SP ZOZ na rok 2008 oraz sprawy bieżące. 

Tego dnia Z-ca Burmistrza na zaproszenie Rady Sołeckiej w Łubowie wziął udział 

w zebraniu wiejskim. Spotkanie dotyczyło wypracowania wspólnego stanowiska 

w kwestii dzierżawy pola namiotowego w miejscowości Łubowo.  

3. W dniu 9 stycznia br. spotkałam się z prezesami i członkami zarządów klubów 

sportowych, działających na terenie Miasta i Gminy Borne Sulinowo w celu 

ustalenia wspólnych form współpracy na rok 2008. Na przedmiotowym 

spotkaniu poruszono również zagadnienia związane z utworzeniem przy 

Urzędzie Miasta i Gminy Rady Sportu, składającej się z przedstawicieli klubów 

sportowych, przedstawiciela samorządu, Rady Miejskiej oraz nauczycieli 

wychowania fizycznego ze szkół z terenu Gminy Borne Sulinowo.  

4. W dniu 11 stycznia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego  

w Szczecinku podpisałam porozumienie w sprawie prowadzenia dalszych 

czynności związanych z zadaniem inwestycyjnym, realizowanym  

w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na 

terenie Powiatu Szczecineckiego”. 

5. W dniu 15 stycznia br. podpisałam w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie poręczenie wekslowe dla 

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

6. W dniu 16 stycznia br. spotkałam się z dyrektorem Przedsiębiorstwa 

Państwowej Komunikacji Samochodowej ze Szczecinka. Na spotkaniu omówiono 
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sprawy bieżące dotyczące dowozu dzieci z Gminy Borne Sulinowo przez w/w 

przewoźnika. 

Z-ca Burmistrza uczestniczył w tym dniu w rozprawie, która odbyła się  

w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Koszalinie. 

Tego dnia Grupa Twórców działająca przy Miejskiej Bibliotece Publicznej  

w Bornem Sulinowie zaprezentowała w siedzibie tut. Ratusza wystawę 

poświęconą pamięci swojej koleżanki Pani Heleny Kaliszka. Dla uczczenia 

pamięci o zmarłej złożono na jej grobie symboliczną wiązankę kwiatów. 

7. W dniu 17 stycznia br. wraz z Sekretarzem Gminy wzięłam udział w obchodach 

Dnia Babci i Dziadka, które zorganizowali członkowie Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Łubowa. 

8. W dniu 23 stycznia br. uczestniczyłam w wyborach do Rady Osiedla  

nr 1 w Bornem Sulinowie. 

Tego dnia Z-ca Burmistrza udzielił wywiadu do Gazety Wyborczej.  

9. W dniu 24 stycznia br. spotkałam się z  Panią Bożeną Gorgol – nauczycielką 

Szkoły Podstawowej im. Jana Nowaka– Jeziorańskiego  w Bornem Sulinowie oraz  

Panią Anną Smołucha – nauczycielką Zespołu Szkół w Łubowie, które pod koniec 

2007 roku uzyskały   awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Zaproszonym Paniom zostały wręczone listy gratulacyjne oraz upominki. 

Tego dnia uczestniczyłam również w spotkaniu zorganizowanym przez członków 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Bornego Sulinowa. 

Powyższe spotkanie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. 

10.  W miesiącu styczniu br. Z-ca Burmistrza odbył szereg spotkań z udziałem 

Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Szczecinku oraz 

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

Przedmiotowe spotkania dotyczyły bieżącej działalności spółek działających na 

terenie Bornego Sulinowa. 

 

 
GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

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

1997 r. o gospodarce nieruchomościami, prawa pierwokupu nieruchomości 

niezabudowanych położonych:  
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a) w Dąbrowicy, obręb Dąbrowica, oznaczonych w ewidencji gruntów działkami 

Nr 7/1i Nr 7/2 o łącznej pow. 20,5900 ha, za cenę 750.000,00 zł, 

b) w Bornem Sulinowie, obręb 06, oznaczonych w ewidencji gruntów działką  

Nr 89/35o pow. 0,0019 ha wraz z udziałem 1/106 w działce Nr 89/144  

o pow. 0,930 ha, za cenę 750.000,00 zł, 

12. Podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej 

i w sposób zwyczajowo przyjęty informację o nieruchomościach przeznaczonych 

do sprzedaży, położonych w Bornem Sulinowie, obrębie 06, oznaczonych  

w ewidencji gruntów działkami Nr 89/178 i 89/179, zabudowanych garażami. 

13. Podpisano akt notarialny zbycia nieruchomości: 

a) lokalu mieszkalnego nr 5, 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 7.279,35 zł (po udzieleniu 85% 

bonifikaty). 

14. Podpisano protokoły uzgodnień do zawarcia aktu notarialnego zbycia 

nieruchomości: 

a) niezabudowanej, położonej w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, 

oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 576/8 o pow. 0,1086 ha, za cenę 

16.104,00 zł, 

b) niezabudowanej, położonej w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, 

oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 576/9 o pow. 0,1067 ha, za cenę 

16.104,00 zł, 

c) niezabudowanej, położonej w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, 

oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 576/15 o pow. 0,1001 ha, za cenę 

14.884,00 zł, 

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

w rejestrze gruntów działką Nr 380 o pow. 0,0888 ha, za cenę 28.670,00 zł, 

e) niezabudowanej, położonej w miejscowości Dąbrowica, obręb Dąbrowica, 

oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 2/126 o pow. 0,1094 ha, za cenę 

30.805,00 zł. 

15. Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Szczecinku z wnioskiem o wydanie odpisów 

z KW 22498, 16306, 16754, 26565, 15266,22708. 

16. Zlecono uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie: 
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a) wyceny nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, położonych  

w miejscowości Borne Sulinowo, oznaczonych Nr 89/120 i Nr 55/16, 

b) wyceny oraz inwentaryzacji nieruchomości zabudowanej, położonej na 

działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3/31 w Bornem 

Sulinowie (ZOZ). 

17.  Złożono wniosek do Sądu Rejonowego w Szczecinku Wydziału Ksiąg 

Wieczystych o założenie ksiąg wieczystych dla obrębów 01, 02, 03  

w miejscowości Borne Sulinowo.  

18. Przesłano do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie  

15 decyzji komunalizacyjnych o stwierdzenie zgodności z oryginałem. Decyzje są 

niezbędnym dokumentem do ujawnienia prawa własności Gminy w Wydziale 

Ksiąg Wieczystych.  

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

prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U z 2007r. Nr 191, poz. 1365) przesłano do Urzędu 

Wojewódzkiego miesięczne sprawozdanie o realizacji art. 1 w. cytowanej ustawy. 

20. Rozliczono i przesłano do Urzędu Gminy w Świdwinie deklaracje podatkowe na 

2008 rok za nieruchomości będące własnością Gminy Borne Sulinowo.  

21. Powiadomiono sołtysów o zaleceniach Inspekcji Weterynaryjnej – Powiatowego 

Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania przy podejrzeniu występowania 

chorób zakaźnych zwierząt, trzymaniu drobiu w zamknięciu, corocznym 

szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie, zaopatrywaniu zwierząt 

gospodarskich w świadectwa pochodzenia oraz zaopatrywania zwierząt do uboju 

w informację dotyczącą łańcucha żywnościowego. 

22. Przekazano w dzierżawę (najem), użyczenie następujące nieruchomości 

stanowiące własność Gminy Borne Sulinowo: 

a) część działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 66/4 o pow. 60m2  

położonej przy ul. Chopina w Bornem Sulinowie. Stawka czynszu: 2,50zł 

+22%Vat(miesięcznie). Okres dzierżawy 6 miesięcy, 

b) część działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 37/84 o pow. 5000m2  

położonej przy ul. Słowackiego w Bornem Sulinowie. Stawka czynszu: 

0,50zł/m2 +22%Vat (miesięcznie). Okres dzierżawy 6 miesięcy. 
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23. Nadano numer porządkowy na działkę oznaczoną w ewidencji gruntów 1/150, 

położoną przy ul. Wrzosowej w Bornem Sulinowie (ul. Wrzosowa 7). 

24. Przyznano lokal komunalny: 

a) Pani Agacie Kozakiewicz - Chochowskiej – położony przy Al. Niepodległości 

4C/7 w Bornem Sulinowie, 

b) Pani Annie Wolanin – położony przy ul. Orła Białego 3B/3 w Bornem 

Sulinowie. 

25. Wyrażono zgodę na dokonanie zamiany lokalu komunalnego zajmowanego przez 

Panią Krystynę Maltańską, położonego przy ul. Strzeleckiej 3/2 w Łubowie na 

lokal komunalny, położony przy ul. Strzeleckiej 3/1 w miejscowości Łubowo. 

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE 
 

26. W miesiącu styczniu br. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie  

w danym okresie sprawozdawczym tj. za miesiąc grudzień 2007 roku.  

27. W miesiącu styczniu br. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie  

za 2007 rok.  

 

FINANSE 

 

28. W dniu 28 grudnia 2007 roku Zarządzeniem Nr 74/2007 Burmistrza Gminy 

Borne Sulinowo dokonano następujących zmian w budżecie Gminy Borne 

Sulinowo: 

a) na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Szczecinie Nr FB.1.JP-3011-2/301/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku  

w sprawie zwiększenie Gminie dotacji celowej o kwotę 4.587,00 zł  

z przeznaczeniem na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu 

Państwa wobec jednostek samorządu terytorialnego, które przyznały 

pracodawcom w drodze decyzji administracyjnych w 2007 roku 

dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 

b) przeniesienie środków (+, -) w łącznej wysokości 26.258,20 zł. 
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29. W dniu 31 grudnia 2007 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie następujące sprawozdania dotyczące dotacji 

celowej przyznanej na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej: 

a) okresowe rozliczenie dotacji celowej za wrzesień 2007 roku, 

b) okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe za wrzesień 2007 roku,  

c) roczne rozliczenie dotacji celowej za 2007 rok, 

d) roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe za 2007 rok. 

30. W dniu 15 stycznia 2008 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą 

Borne Sulinowo a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o.  

w Szczecinku w sprawie harmonogramu spłaty zaległych zobowiązań z tytułu 

dopłat do wody i ścieków oraz dopłat za zbiorniki bezodpływowe za lata 2006  

i 2007. Zadłużenie w łącznej wysokości 659.851,78 zł zostanie spłacone w 11 

miesięcznych ratach. Ponadto gmina spłaci odsetki za zwłokę w płatności w/w 

zobowiązań za lata 2006 i 2007 w łącznej wysokości 49.367,85 zł w dwóch 

miesięcznych ratach tj. w styczniu i w lutym bieżącego roku.  

31. W dniu 15 stycznia 2008 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą 

Borne Sulinowo a Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie 

w sprawie harmonogramu spłaty zaległych zobowiązań z tytułu składki na 

utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt za 2007 rok. Zadłużenie w wysokości 

78.415,15 zł zostanie spłacone w 12 miesięcznych ratach. Po terminowo 

zrealizowanym harmonogramie spłaty zadłużenia Związek umorzy Gminie 

odsetki od nieterminowo regulowanych należności.  

32. W dniu 16 stycznia 2008 roku Zarządzeniem Nr 1/2008 Burmistrza Gminy Borne 

Sulinowo przedstawiono układ wykonawczy budżetu Gminy Borne Sulinowo na 

2008 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz plan 

finansowy zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i plan 

finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych 

odrębnymi ustawami.  

33. W dniu 17 stycznia 2008 roku Zarządzeniem Nr 3/2008 Burmistrza Gminy Borne 

Sulinowo przyjęto roczny plan kontroli finansowych na 2008 rok. Kontrola 

będzie obejmowała, co najmniej 5 % wydatków podległych jednostek 
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organizacyjnych. Przedmiotem kontroli będzie wykorzystanie środków 

publicznych z budżetu Gminy Borne Sulinowo – przestrzeganie procedur  

w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania 

wydatków. Ponadto we współpracy z pracownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w placówkach oświatowych zostanie przeprowadzona 

kontrola z wykorzystania środków w ramach programu „Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania”.  

34. W dniu 17 stycznia 2008 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie rozliczenie z wykorzystania dotacji celowych 

przekazanych z budżetu państwa w 2007 roku na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, a także 

wykorzystania pozostałych dotacji celowych. 

35. W dniu 25 stycznia 2008 roku Zarządzeniem Nr 6/2008 Burmistrza Gminy Borne 

Sulinowo wprowadzono regulamin wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie 

Miasta i Gminy Borne Sulinowo.  

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH Z DOFINANSOWANIEM ZEWNĘTRZNYM 

KONTYNUACJA PROJEKTÓW 

 

36. Program Wieś Aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego e-VITA  

II - Projekt „Budowa Niekomercyjnej Sieci Komputerowej BSNet”. 

Określono ostateczny kształt sieci BSNet tak, aby pokryć jej zasięgiem cały teren 

miejscowości Krągi. Zakupiono urządzenia nadawczo-odbiorcze niezbędne do 

budowy sieci. Podpisano umowę na wykonanie sieci z firmą Gawex Sp. z o.o. ze 

Szczecinka. Główny punkty sieci zlokalizowano na kominie czynnej ciepłowni 

miałowej przy ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie, skąd sygnał internetowy 

będzie przesyłany radiowo do 2 lokalizacji w Krągach: świetlicy wiejskiej  

i budynku mieszkalnego Krągi 64. Wykonane zostały prace polegające na 

przygotowaniu uchwytów oraz masztów, jak również instalacji sieciowej  

i elektrycznej we wszystkich lokalizacjach. Planowany termin uruchomienia sieci 

i podłączenia abonentów zaplanowano na koniec lutego  bieżącego roku. Dzięki 

realizacji projektu mieszkańcy Krągów uzyskają dostęp do szerokopasmowego 

Internetu. Koszt całej inwestycji wyniesie 44 250 tys. netto, 
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 z czego wkład własny gminy Borne Sulinowo stanowi 6 250 zł. Wymieniona 

kwota obejmuje: zakup urządzeń do wykonania szkieletu sieci oraz zakup szaf 

telekomunikacyjnych. Koszty montażu urządzeń, wykonania instalacji 

elektrycznej, okablowania sieci, zakupu i montażu masztów oraz uchwytów, jak 

również koszt sprzętu służącego do przesyłania sygnału do odbiorcy końcowego, 

poniesie wykonawca - firma Gawex Sp. z o.o.. Operatorem i dostawcą Internetu 

do odbiorcy końcowego będzie firma Gawex Sp. z o.o. ze Szczecinka. 

37. Program PFRON pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez 

osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy  

miejsko-wiejskie”. 

Przygotowano i podpisano z wnioskodawcami 11 aneksów do umów na 

dofinansowanie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta  

i Gminy Borne Sulinowo. Podpisane aneksy pozwolą wnioskodawcom na 

przesunięcie kosztów pomiędzy określonymi w umowach kategoriami.  

 

ZŁOŻONE WNIOSKI O DOTACJE 

 

38. „Remont podłogi sali głównej świetlicy wiejskiej w Łubowie”.  

Opracowano regulamin działalności świetlicy wiejskiej w Łubowie. Regulamin 

przesłano, jako uzupełnienie do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. 

39. Program „Europa dla obywateli”. 

W ramach działania 1 „Aktywni obywatele dla Europy” poddziałania 1.1 

„Spotkania mieszkańców miast partnerskich”, złożono wniosek o dofinansowanie 

kwotą €2346, 31 przyjazdu i pobytu delegacji miast partnerskich z Republiki 

Czeskiej oraz Niemiec podczas obchodów 15-lecia Bornego Sulinowa. 

40. Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Inicjatywy lokalne”. 

Projekt Międzynarodowy Plener Artystyczny - „Artyści integrują środowisko 

lokalne”. 

W dniach 18 i 22 stycznia br. Kierownik Referatu PW odbył spotkanie 

z kierownikiem imprez w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie,  

P. Elżbietą Hanko, oraz miejscową artystką, P. Bogumiłą Celer. Spotkanie 

poświęcone było opracowaniu harmonogramu i budżetu tegorocznego pleneru 

artystycznego. 
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Opracowano w imieniu Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie  

i złożono w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek  

o dofinansowanie organizacji tegorocznego Międzynarodowego Pleneru 

Artystycznego - „Artyści integrują środowisko lokalne”. 

 

WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI 

 

41. Dn. 18 stycznia br. kierownik Referatu Promocji i Współpracy spotkał się  

z dziennikarzem Głosu Koszalińskiego i przekazał mu informacje  

dot. spraw prowadzonych przez referaty UMiG Borne Sulinowo oraz wydarzeń 

odbywających się w tut. Ratuszu i na terenie Gminy Borne Sulinowo. Informacje 

te zostały opublikowane w styczniowej wkładce do Głosu Koszalińskiego 

„Regiony”. 

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

42. Zweryfikowano 6 sprawozdań końcowych z zrealizowanych przez organizacje 

pozarządowe zadań własnych gminy za rok 2007.  

Sprawdzeniu podlegały dokumenty związane z prawidłowym rozliczeniem 

przyznanych przez Gminę dotacji. Weryfikacji w szczególności podlegały: 

a) zgodność zakresu rzeczowego przedstawionego w ofercie i w sprawozdaniu 

końcowym, 

b) zgodność kwot wykazanych w ofercie i sprawozdaniu, 

c) zgodność merytoryczna oferty i sprawozdania. 

43. Rozpisany został otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy 

Borne Sulinowo w 2008 roku w zakresie: 

a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

b) działania na rzecz osób  niepełnosprawnych, 

c) przeciwdziałania patologiom społecznym. 
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44. Przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych  

w celu uzgodnienia warunków umów w sprawie udzielenia z budżetu Gminy 

Borne Sulinowo dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy.  

45. Na podstawie wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe sporządzono 

umowy o udzielenie dotacji w ramach uchwały Nr  XIV/152/2007 Rady Miejskiej 

w Bornem Sulinowie z dnia 6 grudnia 2007 roku. 

46. W dniu 24 stycznia br. Kierownik Referatu Promocji i współpracy wraz  

z Sekretarzem Gminy wziął udział w spotkaniu z przedstawicielem powstającego 

Stowarzyszenia Wspierania i Organizacji Imprez w Bornem Sulinowie. Spotkanie 

dotyczyło m.in. organizacji Majówki z Air Soft Gun „Operacja Borneo 2008”, 

udziału stowarzyszenia w obchodach 15-lecia Bornego Sulinowa oraz innych 

imprezach na terenie Miasta i Gminy Borne Sulinowo. 

 

ORGANIZCJA IMPREZ 

 

47. W dniach 15, 21, 24 stycznia br. Kierownik Referatu Promocji i Współpracy wraz  

z Sekretarzem Gminy spotykał się z dyrektorem Centrum Kultury i Rekreacji, 

kierownikiem ds. imprez w CKiR, dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Bornem Sulinowie w celu opracowania programu obchodów 15-lecia Bornego 

Sulinowa, dekoracji miasta podczas obchodów oraz przygotowania pamiątek na 

przedmiotowe obchody. 

OŚWIATA 

 

48. W związku z wydaniem 282 decyzji przyznających stypendium szkolne na rok 

2007/2008, przyjmowano dokumentację (rachunki i faktury) rozliczającą  

I transzę pomocy socjalnej dla uczniów z terenu Gminy Borne Sulinowo. Do osób, 

które nie rozliczyły się z całości lub części stypendium, wystosowano wezwania  

o przedstawienie w określonym terminie wymaganej dokumentacji. 

49. Wystosowano do szkół z terenu Gminy Borne Sulinowo pisma z prośbą  

o opracowanie przez szkolne komisje stypendialne prawidłowego regulaminu 

przyznawania stypendiów motywacyjnych, zgodnego z ustawą o systemie 

oświaty z dn. 7 września 1991 roku. 
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50. W związku z zabezpieczeniem w budżecie gminy środków finansowych na 

wypłatę stypendiów motywacyjnych wystosowano do szkół pisma z prośbą  

o przesłanie list uczniów kwalifikujących się do otrzymania stypendium 

sportowego lub naukowego po I semestrze nauki szkolnej.  

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

 

51. Trwają prace nad projektami miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla Miasta Borne Sulinowo oraz nieruchomości nr 12/91, 12/68, 

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

52. Biuro projektowe „INTEGRA” ze Złocieńca przedstawiło dwie koncepcje 

zagospodarowania Miasta Borne Sulinowo oraz dwie koncepcje 

zagospodarowania działek w miejscowości Dąbrowica. Wraz z projektami 

przedstawiono opracowanie ekofizjografii dla przedmiotowych terenów. 

53. W dniach 2, 10 oraz 21 stycznia br. odbyły się spotkania robacze  

z architektem Panem Piotrem Kozłowskim w sprawie projektów planów 

miejscowych. Omawiano i analizowano obecnie obowiązujące ustalenia planu 

oraz ustalenia w przedstawionych projektach planów miejscowych. 

54. Podpisano umowę na usługę geodezyjną dotyczącą rozgraniczenia 

nieruchomości.  

55. Wydano: 

a) 20 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 

b) 35 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

c) 2 zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, 

d) 7 decyzji podziałowych nieruchomości,  

e) 1 decyzję rozgraniczeniową. 

56.  Wszczęto jedno postępowanie w sprawie wydania decyzji rozgraniczeniowej.  
 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
57. Wydano osiem pozytywnych decyzji w sprawie wycinki drzew oraz jedną 

negatywną. 
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58. Prowadzone są trzy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

59. Wydanych zostało pięć pozytywnych decyzji w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

60. Opracowany został Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Borne Sulinowo na lata 2008 – 2032. 

61. 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. 

INWESTYCJE 

 
62. Trwają roboty budowlane związane z remontem nawierzchni chodnika przy  

ul. B. Chrobrego i ul. Zielonej w Bornem Sulinowie. 

63. Wykonano dokumentację techniczną na zagospodarowanie terenu zieleni 

osiedlowej położonego pomiędzy ulicami Chopina i Konopnickiej w Bornem 

Sulinowie. Trwają prace porządkowe i przygotowawcze do zagospodarowania 

terenu działki.  

64. Wykonano dokumentację projektową na zadanie pn. „Rozdział kanalizacji 

deszczowej od kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Al. Niepodległości, Orła 

Białego, Lipowej w Bornem Sulinowie”.   Wniosek o pozwolenie na budowę 

planowany jest do złożenia w lutym bieżącego roku. 

65. Trwają prace porządkowe po zakończonych cięciach sanitarnych drzew  

w parku miejskim w Bornem Sulinowie.  

66. Wykonano dokumentację projektową na zadanie pn. „Termomodernizacja 

budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie”. 

67. Trwają prace projektowe dotyczące zadań: 

a) „ Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łubowie”, 

b) „Wykonanie inwentaryzacji wraz z dokumentacją projektową na modernizację 

budynku świetlicy wiejskiej w m. Rakowo”, 

c) „Wykonanie inwentaryzacji wraz z dokumentacją projektową na modernizację 

budynku świetlicy wiejskiej w m. Liszkowo”, 

d) „Wykonanie inwentaryzacji wraz z dokumentacją projektową na modernizację 

budynku świetlicy wiejskiej w m. Nobliny”. 
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68. Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu parkowego położonego 

pomiędzy ulicami Zieloną i Jeziorną w Bornem Sulinowie. Na przedmiotowym 

terenie trwają prace porządkowe. Zgłoszono planowane wykonanie miejsc 

postojowych do Starostwa Powiatowego w Szczecinku. 

69. Usunięto dwie awarie sieci wodociągowej w m. Kłomino.  

70. Z uwagi na awarię kotła c.o. w świetlicy wiejskiej w m. Silnowo zakupiono  

i zamontowano nowy kocioł c.o. wraz z osprzętem. 

71. Udrożniono odcinek kanalizacji deszczowej przy ul. Zielonej w Bornem Sulinowie.  

72. Zlecono demontaż nieczynnej sieci ciepłowniczej z pomieszczeń piwnicznych 

budynków mieszkalnych zlokalizowanych na dz. nr 1/46 i 1/47 obręb 07 Borne 

przy ul. B. Chrobrego nr 4 i 6 w Bornem Sulinowie.  

73. Podpisano umowę na usunięcie gruzu z dwóch działek gminnych przy  

ul. Towarowej w Bornem Sulinowie. Gmina nie poniosła kosztów gdyż 

wykonawca wykonał zadanie w zamian za pozyskany gruz. 

74. Podpisano umowę na porządkowanie działek gminnych w Kłominie w zakresie 

usunięcia gruzu. Gmina nie poniesie kosztów gdyż wykonawca wykona zadanie  

w zamian za pozyskany gruz. 

75. Dnia 29 stycznia br. miało miejsce spotkanie współwłaścicieli nieruchomości 

Juchowo 41, w tym również Gminy Borne Sulinowo z Powiatowym Inspektorem 

Nadzoru Budowlanego w sprawie złego stanu technicznego przedmiotowego 

budynku mieszkalnego. 

76. Przystąpiono do bieżących cząstkowych napraw nawierzchni bitumicznych. 

77. Trwają prace dokumentacyjne w celu wykonania remontu chodnika z budową 

miejsc postojowych przy ul. Zielonej w Bornem Sulinowie. 

 

 

 

 

 

Borne Sulinowo, dn. 30 stycznia 2008 roku. 

 
 
 


