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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 11 lutego 2008 roku. 

SPOTKANIA 

1. W dniu 13 lutego br. wzięłam udział w spotkaniu z przedstawicielem Zarządu 

Oddziału ZNP oraz Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność. Celem 

spotkania było przeprowadzenie uzgodnień, dotyczących projektu regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Borne Sulinowo.  

Tego dnia otworzyłam w galerii tut. Urzędu wystawę autorstwa Pani Teresy 

Turowskiej pn. „Od nitki do obrazu”.  

2. W dniu 14 lutego br. spotkałam się z Państwem Lidią i Willim Uttendort z Juchowa. 

Spotkanie poświęcone było kwestii nawiązania współpracy z Gminą Kranenburg  

w Niemczech. 

3. W dniu 15 lutego br. uczestniczyłam w zebraniu wiejskim w miejscowości Liszkowo, 

podczas którego dokonano wyboru sołtysa. Funkcję Sołtysa wsi Liszkowo objęła Pani 

Małgorzata Zakrzewska.  

4. W dniu 20 lutego br. wraz z Państwem Teresą i Bogumiłem Turowskimi odbyłam 

spotkanie z przedstawicielem jednostki wojskowej w Złocieńcu.  Przedmiotowe 

spotkanie związane było z moŜliwością wystąpienia orkiestry wojskowej na  

V Mi ędzynarodowym Zlocie Pojazdów Militarnych, organizowanym w miesiącu 

sierpniu br. w Bornem Sulinowie. 

5. W dniu 21 lutego br. gościliśmy w Bornem Sulinowie Wojewodę 

Zachodniopomorskiego Pana Marcina Zydorowicza.  

6. W dniu 22 lutego br. udzieliłam wywiadu do Radia Koszalin. 

7. W dniu 23 lutego br. wraz z Z-cą Burmistrza wzieliśmy udział w zebraniu 

sprawozdawczym Ochotniczej StraŜy PoŜarnej z Łubowa.  Na spotkaniu wręczyłam 

listy gratulacyjne oraz upominki StraŜakom z OSP, którzy swoją postawą  

i zaangaŜowaniem przyczynili się do uratowania Ŝycia człowiekowi. Akcja ratownicza 

miała miejsce w m-cu styczniu br. na jeziorze Długie.   
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8. W dniu 26 lutego br. uczestniczyłam w roboczym spotkaniu z mieszkańcami 

miejscowości Krągi.  

9. W dniu 28 lutego br. wraz z Skarbnikiem Gminy podpisałam w Kołobrzegu weksle 

związane z zabezpieczeniem finansowym realizowanego projektu pn. „Zintegrowana 

gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty”. 

10. W dniu 6 marca br. spotkałam się z dyrektorami szkół z terenu miasta i gminy Borne 

Sulinowo. Tematem przewodnim spotkania była kwestia związana z przygotowaniem 

przez dyrektorów danych oświatowych do opracowania Systemu Informacji 

Oświatowej SIO. 

11. W dniu 7 marca br. Z-ca Burmistrza wziął udział w spotkaniu, którego celem było 

omówienie projektu „Boisko w kaŜdej gminie”. Spotkanie zorganizowane było przez 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego i odbyło się w Szczecinie.  

12. W dniu 8 marca br. w moim imieniu Pani Agnieszka Soćko uczestniczyła  

w spotkaniu członków Koła Terenowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów w Łubowie. Spotkanie zorganizowano z okazji Dnia Kobiet.  

Tego samego dnia Pani Marzena Tkaczyk w moim imieniu wzięła udział w spotkaniu 

zorganizowanym z okazji Dnia Kobiet przez członków Koła Terenowego Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Bornego Sulinowa.  

13. W dniu 11 marca br. wraz z pracownikami referatu PW spotkałam się z Sołtysem 

oraz przedstawicielami Rady Sołeckiej z miejscowości Krągi. Na spotkaniu udzielono 

informacji z zakresu zakładania stowarzyszeń oraz pozyskiwania środków 

zewnętrznych.  

GOSPODARKA KOMUNALNA 

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

1997 r. o gospodarce nieruchomościami, prawa pierwokupu nieruchomości 

niezabudowanej połoŜonej w:  

a) Krągach, obręb Krągi, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 325 o pow. 

0,0586 ha, za cenę 15.300,00 zł, 

b) Dąbrowicy, obręb Dąbrowica, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 22/17 

o pow. 0,0327 ha  za cenę 60.000,00 zł, 

c) Radaczu, obręb Radacz, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 65/168 

o pow. 0,1058 ha  za cenę 16.000,00 zł, 
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15. Podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, w BIP-e oraz  

w sposób zwyczajowo przyjęty informację o nieruchomościach przeznaczonych do 

sprzedaŜy, połoŜonych w: 

a) Bornem Sulinowie, obrębie 06, oznaczonych w ewidencji gruntów działkami  

Nr 87/114, 87/113, 89/181 oraz w obrębie 05 oznaczonych działkami Nr 7/205, 7/206, 

7/184, 7/173, 7/183,  7/375, 14/1, 7/379 i 7/377, 

b) Rakowie, obrębie Rakowo, działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 37/3, 

c) Dąbiu, obrębie Kiełpino, działki zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów  

Nr 4/14, 

d) Kucharowie, obrębie Kucharowo, lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 17, 

posadowionym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 120/1, 

e) Kucharowie, obrębie Kucharowo, lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 18, 

posadowionym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 113/1, 

f) Krągach, obrębie Krągi, działek oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 333, 334, 

331/3, 313, 314, 

g) Piławie, obrębie Piława, działki zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów  

Nr 180/12 i 180/13. 

16. Podano do publicznej wiadomości poprzez: ogłoszenie w prasie lokalnej, w BIP-e oraz 

w sposób zwyczajowo przyjęty informację o terminach przetargów na zbycie 

nieruchomości w: 

a) Przyjezierzu, obrębie Przyjezierze, działek oznaczonych w ewidencji gruntów  

Nr 62/2 i 62/6, 

b) Bornem Sulinowie, obrębie 05, działki zabudowanej oznaczonych w ewidencji 

gruntów Nr 7/373,   

c) Juchowie, obrębie Juchowo, lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 41, 

posadowionego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 18/2. 

17. Podpisano akty notarialne zbycia nieruchomości: 

a) niezabudowanej, połoŜonej w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, oznaczonej  

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

b) niezabudowanej, połoŜonej w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, oznaczonej  

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

c) niezabudowanej, połoŜonej w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, oznaczonej  

w rejestrze gruntów działką Nr 576/15 o pow. 0,1001 ha,  
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d) niezabudowanej, połoŜonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi, oznaczonej  

w rejestrze gruntów działką Nr 380 o pow. 0,0888 ha,  

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

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

18. Podpisano akt notarialny rozwiązania prawa uŜytkowania wieczystego ustanowionego 

na nieruchomości połoŜonej w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, na działce 

oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 50/5 o pow. 0,0333 ha.  

19. Podpisano protokoły uzgodnień do zawarcia aktu notarialnego zbycia nieruchomości: 

a) lokalu mieszkalnego nr 6, połoŜonego w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07, 

przy Al. Niepodległości 46D, na działce oznaczonej w rejestrze gruntów działką 

Nr 66/2 o pow. 0, 4724 ha, za cenę 58.741,90 zł (po zastosowaniu 30% 

bonifikaty), 

b) zabudowanej, połoŜonej w miejscowości Uniemino, obręb Uniemino, oznaczonej  

w rejestrze gruntów działką Nr 68/2 o pow. 0, 2200 ha, za cenę 40.000,00 zł 

(kwotę rozłoŜono na 10 rat), 

c) niezabudowanej, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07, 

oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 1/187 o pow. 0,0157 ha, za cenę 

14.030,00 zł. 

20. Występowano do Sądu Rejonowego w Szczecinku: 

a) z wnioskami o wydanie odpisów z Ksiąg Wieczystych m.in. Nr 35404, 35916, 

21995, 40882, 41299, 39971, 

b) z wnioskiem o wprowadzenie zmiany w KW 22708 poprzez wpisanie w dziale  

II- gim, jako właściciela nieruchomości Gminę Borne Sulinowo, 

c) z wnioskiem o ujawnienie w księdze wieczystej działek w miejscowościach: 

Przyjezierze 17 szt., Silnowo, 37 szt., Juchowo 19 szt., Nobliny 3 szt.. 

21. Zlecono uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie wyceny 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy m.in.: 

a) działek połoŜonych w miejscowości Borne Sulinowo, oznaczonych Nr 7/184, 

7/243, 7/183, 7/173, 

b) lokalu mieszkalnego nr 5, połoŜonego w miejscowości Borne Sulinowo, przy Al. 

Niepodległości 3B,  

c) działki połoŜonej w miejscowości Dąbrowica, oznaczonej Nr 12/130, 

d) działki połoŜonej w miejscowości Łubowo, oznaczonej Nr 576/7. 
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22. Wysłano do uŜytkowników gruntów zawiadomienia o ustaleniu opłat rocznych z tyt. 

uŜytkowania nieruchomości w tym: 

a) Silnowo, obręb Silnowo, działki oznaczone Nr 11/8 i 11/14, 

b) Kiełpino, obręb Kiełpino, działki oznaczonej Nr 24/1, 

c) Juchowo, obręb Juchowo, działki oznaczonej Nr 142. 

23. Przesłano do Ministerstwa Skarbu Państwa oraz do Urzędu Wojewódzkiego  

w Szczecinie: 

a) informację dotyczącą przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego za  

2007 rok, 

b) informację o stanie mienia komunalnego w gminie Borne Sulinowo na dzień 

15.11.2007 roku,   

c) informację opisową o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność gminy 

Borne Sulinowo.   

24. Zawarto umowy na dzierŜawę (najem), uŜyczenie następujących nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo: 

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

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

+22%Vat (miesięcznie). Okres dzierŜawy: 6 miesięcy. 

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

połoŜonej przy   ul. Słowackiego w Bornem Sulinowie. Stawka czynszu: 0,50zł/m2 

+22%Vat (miesięcznie). Okres dzierŜawy: 6 miesięcy. DzierŜawca:  

Władysław Ryszko. 

c) Część działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 87/51 o pow. 2,5m2, 

połoŜonej przy Al. Niepodległości w Bornem Sulinowie w celu postawienia 

tablicy informacyjnej. Stawka czynszu 1,50 zł za 1 dzień. + 22% Vat. Okres 

dzierŜawy: 3 lata. 

d) Część działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 22/4 o pow. 175m2 , 

połoŜonej przy ul. Słonecznej w Bornem Sulinowie z przeznaczeniem na parking. 

Umowa uŜyczenia zawarta do 31.01.2011r. Biorący do uŜyczenia: Wspólnota 

Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Słonecznej w Bornem Sulinowie.  

e) Część działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3/20 o pow. 1725m2, 

połoŜonej przy Al. Niepodległości w Bornem Sulinowie z przeznaczeniem na 

teren rekreacyjny. Umowa uŜyczenia zawarta do 27.01.2011r. Biorący do 

uŜyczenia: Wspólnota Mieszkaniowa „Piątka”. 
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f) Część działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 62/34 o pow. 500m2, połoŜonej  

w Bornem Sulinowie, obręb Borne 06 z przeznaczeniem na teren rekreacyjny. 

Umowa uŜyczenia zawarta do 22.01.2008r. Biorący do uŜyczenia: Wspólnota 

Mieszkaniowa „Trzynastka”. 

25. Wystawiono ofertę nieruchomości przeznaczonych do dzierŜawy, (najmu), uŜyczenia: 

a) Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 14/14, połoŜona  

w miejscowości Silnowo. Minimalna stawka czynszu: 1,10q ceny skupu pszenicy 

ogłaszana przez Prezesa GUS (rocznie) + podatek od nieruchomości. Okres 

dzierŜawy: do 31 sierpnia 2008 roku.  

b) Lokal uŜytkowy o pow. 79,6m2 połoŜony w budynku mieszkalno-usługowym na 

działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 11/13 w miejscowości 

Silnowo. Minimalna stawka czynszu: 0,40zł/m2 pow. lokalu + 22% Vat 

(miesięcznie) + podatek od nieruchomości. Okres dzierŜawy: 1 rok. 

c) Lokal uŜytkowy o pow. 740m2, połoŜony w budynku magazynowo-garaŜowym 

przy ul. Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie na działce oznaczonej  

w ewidencji gruntów numerem 55/124. Minimalna stawka czynszu: 3,00zł /m2 

pow. lokalu + 22%Vat (miesięcznie) + podatek od nieruchomości. 

26. Udostępniono Wielkopolskiemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o 

Zakładowi Dystrybucji Gazu w Koszalinie  część działki oznaczonej w ewidencji 

gruntów numerem 38/13, połoŜonej przy Al. Niepodległości w Bornem Sulinowie  

w celu umieszczenia w działce przyłącza gazowego de 32 PE od dnia 22.01.2008r do 

21.01.2018 roku. 

27. Udostępniono Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o w Bornem Sulinowie  

część działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerami 12 i 13, połoŜonych  

w Bornem Sulinowie, obręb Borne 07 w celu wykonania remontu istniejącej sieci 

ciepłowniczej. 

28. Wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Szczecinku o zmianę adresu 

działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 87/51, połoŜonej w miejscowości 

Borne Sulinowie z ul. Wojska Polskiego na Al. Niepodległości. 

29. Rozwiązano umowę dzierŜawy na działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami 

579/9 i 579/12 o pow. 2,1300 ha, połoŜone w miejscowości Łubowo (pole 

namiotowe). 
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30. Z uwagi na brak wolnych lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym gminy 

Borne Sulinowo odmówiono 12 wnioskodawcom przyznania lokalu socjalnego bądź 

komunalnego. 

31. ZłoŜono informację do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 

 w sprawie uprawy maku i konopi na terenie gminy Borne Sulinowo. 

32. Wydano Agencji Nieruchomości Rolnych Filii w Koszalinie opinię w sprawie 

wykonania prawa pierwokupu przez ANR w stosunku do nieruchomości połoŜonej  

w miejscowości Śmiadowo o pow. 20,5900 ha stanowiącej własność osób 

prywatnych. 

33. Wydano do celów emerytalnych 4 zaświadczenia potwierdzające pracę  

w gospodarstwie rolnym.  

34. Przekazano do Biura Ochrony Zwierząt Fundacja „Agros” w Warszawie informację  

w sprawie sposobu i skutków wykonywania przez gminę Borne Sulinowo zadania  

pn. „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”. 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE 

35. Przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie  

z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP za okres od początku roku do dnia  

31 grudnia 2007 roku. 

36. Przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie  

o udzielonej pomocy publicznej z tytułu podatków za 2007 rok. 

37. Przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie informację  

o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie w danym okresie sprawozdawczym 

tj.  za miesiąc styczeń 2008 r.  

38. Przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie  

o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń naleŜnych na rzecz sektora 

finansów publicznych. 

39. Dnia 19 lutego br. dokonano naliczenia wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego  

i leśnego (łącznego zobowiązania pienięŜnego) dla osób fizycznych na 2008 rok. 

FINANSE 

40. Przesłano do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie sprawozdanie 

Rb-50 (o dotacjach i wydatkach) za IV kwartał 2007 roku związanych  

z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. 
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41. Przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 

sprawozdanie Rb-50 (o dotacjach i wydatkach) za IV kwartał 2007 roku związanych  

z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. 

42. Przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie rozliczenie kwot rezerw celowych na 

zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w 2007 roku zwiększających 

budŜet na podstawie zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego w działach  

801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. 

43. Przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego  

w Szczecinie sprawozdanie Oś-4g z gospodarowania gminnym funduszem ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej za rok 2007. 

44. Przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy  

w Koszalinie sprawozdania Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg 

tytułów dłuŜnych oraz poręczeń i gwarancji oraz Rb-N kwartalne sprawozdanie  

o stanie naleŜności wg stanu na koniec IV kwartału 2007 roku dotyczące 

samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego.  

45. Przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 

sprawozdanie Rb-27ZZ 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 

kwartału roku 2007.  

46. W dniu 25 lutego br. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

Zespół Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania za okres od początku roku do końca 

IV kwartału 2007 roku: 

a)  Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyŜce/deficycie jednostki samorządu 

      terytorialnego, 

b)  Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŜetowych 

      jednostki samorządu terytorialnego, 

c)   Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie naleŜności jednostki samorządu  

       terytorialnego, 

d) Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŜetowych  

       jednostki samorządu terytorialnego, 
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e)  Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu 

         terytorialnego, 

f)  Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją 

      zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 

      samorządu terytorialnego ustawami, 

g)   Rb-33 roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych  

       nieposiadających osobowości prawnej, 

h)   Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów 

       własnych jednostek budŜetowych i wydatków nimi sfinansowanych, 

i)   Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych  

      z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

      zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, 

j)   Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych 

       jednostek samorządu terytorialnego, 

k)   Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy. 

47. W dniu 18 lutego br. przesłano do Urzędu Statystycznego w Koszalinie sprawozdanie 

SG-01 pn. Statystyka gminy za rok 2007 środki trwałe.  

UDZIAŁ W PROJEKTACH Z DOFINANSOWANIEM ZEWN ĘTRZNYM 
Kontynuacja projektów 

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

 Projekt „Budowa Niekomercyjnej Sieci Komputerowej BSNet”. 

W ostatnim tygodniu lutego br. uruchomiono i pomyślnie przetestowano działanie 

sieci BSNet w Krągach. Podłączono 5 pierwszych abonentów. Wykonano instalację 

sieciową na świetlicy wiejskiej w Krągach. Instalacja umoŜliwi w przyszłości 

uruchomienie 4 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. 

49. Program PFRON „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby 

niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” 

Dokonano rozliczenia I transzy dofinansowania 36 (z 37 ogółem) wnioskodawców  

w ramach w/w programu.  

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

Na świetlicy wiejskiej w Dąbiu zakończono warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci  

i młodzieŜy. Warsztaty prowadził rzeźbiarz, p. Stanisław Świderski. W zajęciach 

(przełoŜonych ze względu na chorobę opiekuna świetlicy na ferie zimowe 2008r.) 

uczestniczyło 15 dzieci z miejscowości Dąbie. 
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51. Wystąpiono z zapytaniem do 3 firm o ofertę cenową na wykonanie Planów Odnowy 

Miejscowości dla 10 sołectw z terenu gminy Borne Sulinowo. Wybrano 

najkorzystniejszą ofertę tj. ofertę Europejskiego Centrum Doradczego z Poznania. 

WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI 

52. Dnia 18 lutego br. kierownik Referatu PW spotkał z dziennikarzem Głosu 

Koszalińskiego celem przekazania informacji dot. spraw prowadzonych przez referaty 

tut. Urzędu oraz wydarzeń odbywających się w na terenie gminy Borne Sulinowo. 

Informacje te posłuŜyły do wydania lutowej wkładki Głosu Koszalińskiego  

pn. „Regiony”. 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI 

53. ZałoŜono i na bieŜąco aktualizowana jest strona Ochotniczej StraŜy PoŜarnej  

w Łubowie  www.osplubowo.bornesulinowo.pl.  

54. Zakończono przyjmowanie ofert organizacji pozarządowych w związku z ogłoszonym 

dn. 03.01.2008r. otwartym konkursem na realizację zadań własnych Gminy Borne 

Sulinowo. Komisja Konkursowa, powołana zarządzeniem Burmistrza nr 10/2008, 

oceniła oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Wezwano organizacje 

pozarządowe do uzupełnienia braków formalnych i merytorycznych dokumentacji 

oraz dostosowania kosztorysu do udzielonej przez Gminę Borne Sulinowo dotacji. 

Podczas drugiego posiedzenia, Komisja Konkursowa poddała weryfikacji 

dokumentację uzupełniającą braki formalne i merytoryczne ofert. Wyniki konkursu 

opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Bornem Sulinowie. 

W porozumieniu z prezesami organizacji, które otrzymały dotację na realizację 

zadania, sporządzono umowy.  

55. Ustalono warunki umowy udzielenia dotacji organizacjom na mocy uchwały Nr  

XIV/152/2007 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 06.12.2007r. 

Stowarzyszeniu Przedsiębiorców i Kupców Bornego Sulinowa, PCK Kołu 

Środowiskowemu z siedzibą w Bornem Sulinowie i HDK „ Dąbie”.  

ORGANIZACJA IMPREZ 

15-lecie Bornego Sulinowa 

56. W dniu 15 lutego br. odbyło się spotkanie z Komitetem Organizacyjnym  

ds. obchodów 15-lecia Bornego Sulinowa. Na spotkaniu przedyskutowano program 

uroczystości oraz przygotowany przez kierownika referatu PW szczegółowy zakres 

zadań przydzielony poszczególnym członkom komitetu. 
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57. Sekretarz Gminy wraz z kierownikiem referatu PW dostarczyli przedsiębiorcom, 

gestorom branŜy turystycznej oraz instytucjom deklaracje sponsorskie z prośbą  

o wsparcie organizacji obchodów 15-lecia Bornego Sulinowa. 

58. Wystosowano pisma z prośbą o objęcie patronatem honorowym i medialnym 

obchodów 15-lecia Bornego Sulinowa. Wystosowano równieŜ zaproszenia dla gości  

i honorowych obywateli Bornego Sulinowa. 

V Mi ędzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych 

59. Wystosowano pismo do Gen. broni Waldemara Skrzypczaka, Dowódcy Wojsk 

Lądowych, z prośbą o wydanie pozwolenia na współpracę z jednostką wojskową  

w Złocieńcu oraz moŜliwość występu orkiestry wojskowej.  

60. Wystosowano pismo do gen. bryg. pilota Andrzeja Błasika, Dowódcy Sił 

Powietrznych, z prośbą o wydanie zezwolenia na udział w Zlocie Orkiestry 

Garnizonowej z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, prezentację 

sprzętu wojskowego pozostającego na wyposaŜeniu Wojska Polskiego oraz 

przeprowadzenie akcji promującej Wojsko Polskie na terenie Zlotu. 

61. Wystosowano pismo do Ministra Obrony, Bogdana Klicha, z prośbą o objęcie 

patronatem honorowym V Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych  

w Bornem Sulinowie. 

STYPENDIA SZKOLNE NA ROK 2007/2008 

62. Wystosowano wezwania do wnioskodawców, którzy nie rozliczyli się z pierwszej 

transzy stypendium szkolnego przyznanego na rok szkolny 2007/2008. Rozliczeniu 

podlegały rachunki i faktury przedstawione przez wnioskodawców w odpowiedzi na 

wystosowane wezwania. Sporządzono wezwania ostateczne do osób, które nie 

uzupełniły wymaganej dokumentacji stypendialnej. 

STYPENDIA MOTYWACYJNE 

63. Na podstawie list dyrektorów szkół z terenu Gminy Borne Sulinowo dot. udzielenia 

stypendiów motywacyjnych za pierwsze półrocze roku szkolnego 2007/2008, 

sporządzono wykaz uczniów zakwalifikowanych do wypłaty stypendium wraz  

z podaniem ogólnej kwoty przysługującej danej szkole. Na ten cel pomiędzy szkoły 

rozdysponowano kwotę 5.700,00 złotych. 

OBOWIĄZEK SZKOLNY 

64. Wszczęto postępowanie egzekucyjne w związku z nierealizowaniem przez ucznia 

szkoły z terenu gminy Borne Sulinowo obowiązku szkolnego.  
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65. W dniu 11 lutego br. dokonano przejęcia i inwentaryzacji Centrum Informacji 

Turystycznej w Bornem Sulinowie. 

KONTROLA I NADZÓR NAD ORGANIZACJ Ą PRACY  

PLACÓWEK O ŚWIATOWYCH 

66. Przeprowadzono kontrole w szkołach podstawowych w Jeleniu, Juchowie oraz  

w Gimnazjum Publicznym w Silnowie. Kontrole dotyczyły prawidłowości 

zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu uczniów w placówce zgodnie  

z Rozporządzeniem MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych. Wyniki 

kontroli przedstawiono w raporcie pokontrolnym. Zalecenia pokontrolne wydano 

wszystkim jednostkom organizacyjnym poza Zespołem Szkół w Bornem Sulinowie. 

Jedno z najistotniejszych zaleceń dotyczy rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 

przeciwpoŜarowej budynków, które przepisem zawartym w § 13 wprowadziło 

obowiązek organizowania i przeprowadzania praktycznego sprawdzenia organizacji 

oraz warunków ewakuacji przez dyrektorów szkół. W wydanym zaleceniu ustalono 

termin przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych - jednego roku szkolnego od dnia 

wydania zalecenia.   

67. Opracowano sprawozdanie z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie 

doŜywiania” za rok 2007. Ogółem ( bez dzieci w oddziałach zerowych) na 1619 

uczniów uczęszczających do szkół w naszej gminie 483 korzysta z pomocy państwa  

w doŜywianiu, co stanowi 30% wszystkich uczniów. 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

68. Biuro projektowe „INTEGRA” ze Złocieńca przedstawiło opracowanie planistyczne 

tj. ekofizjografię i prognozę oddziaływania na środowisko, które są wymagane  

w momencie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

69. W dniach 11 lutego br. oraz 7 marca br. odbyły się spotkania z architektem Piotrem 

Kozłowskim w sprawie sporządzanych planów zagospodarowania przestrzennego dla 

miejscowości Borne Sulinowo i Dąbrowica. 

70. Zwołano posiedzenie komisji urbanistyczno – architektonicznej w celu zaopiniowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Borne Sulinowo. 

71. Podpisano umowę z biurem projektowym „INTEGRA” na sporządzanie warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu dla Gminy Borne Sulinowo.  
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72. Wszczęto procedurę zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu Piława, Silnowa, Juchowo, Kiełpino, Jelonek. 

73. Wydano: 

a) 35 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

b) 48 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

c) 5 decyzji podziałowych, 

d) 2 decyzje rozgraniczeniowe.  

74. Wszczęto cztery postępowania rozgraniczeniowe nieruchomości.  

OCHRONA ŚRODOWISKA 

75. Wydanych zostało 11 pozytywnych decyzji w sprawie wycinki drzew. 

76. Prowadzone są trzy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

77. 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. 

78. Podpisano z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie (Wydział 

Polityki Społecznej) porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – w ramach zadań bieŜących 

powierzonych gminom. Przekazane środki na realizację w/w zadań w 2008 roku 

wynoszą 5 200 złotych. 

79. Ustalono i wniesiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego w Szczecinie opłatę za korzystanie ze środowiska za II 

półrocze 2007 roku w wysokości 6 099 złotych. 

INWESTYCJE 
80. Zakończono I etap robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni chodnika 

przy ul. B. Chrobrego i ul Zielonej w Bornem Sulinowie oraz rozpoczęto prace 

przygotowawcze w celu wykonania II etapu tj. wyremontowania drugiej strony ulicy 

Zielonej na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Chrobrego. 

81. Trwają prace w zakresie niwelacji i porządkowania terenu zieleni osiedlowej 

połoŜonego pomiędzy ulicami Chopina i Konopnickiej w Bornem Sulinowie.  

82. ZłoŜono wniosek do Starostwa Powiatowego w Szczecinku o pozwolenie na budowę 

dot. zadania pn. „Rozdział kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej w rejonie 

ulic Al. Niepodległości, Orła Białego, Lipowej w Bornem Sulinowie”.  
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83. Na ukończeniu są ostatnie prace porządkowe po cięciach sanitarnych drzew 

w parku miejskim w Bornem Sulinowie.  

84. ZłoŜono wniosek do Starostwa Powiatowego w Szczecinku o pozwolenie na budowę 

zadania pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem 

Sulinowie”. 

85. 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”. 

86. Trwają prace w zakresie niwelacji, wycinki zakrzaczeń i porządkowania terenu 

parkowego połoŜonego pomiędzy ulicami Zieloną i Jeziorną w Bornem Sulinowie. 

Wykonano 5 miejsc postojowych.  

87. Podpisano umowę i rozpoczęto prace związane z usunięciem gruzu z działki gminnej 

połoŜonej pomiędzy Al. Niepodległości a ul. B. Chrobrego w Bornem Sulinowie bez 

ponoszenia kosztów przez Gminę w zamian za pozyskany gruz. 

88. Trwają prace w zakresie bieŜących, cząstkowych napraw nawierzchni bitumicznych 

na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. 

89. Wykonano I etap zadania tj. utwardzenia terenu działki przy ul Zielonej w Bornem 

Sulinowie pod budowę 10 miejsc postojowych.  

90. Wysłano roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w trybie ustawy  

o zamówieniach publicznych do Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie. 

91. Rozliczono dotację celową w ramach Programu Wieloletniego p.n. 

„Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez 

Wojska Federacji Rosyjskiej” i udzielono odpowiedzi do Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz 

Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. 

92. Ogłoszono przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy 

Borne Sulinowo. 

93. Podpisano umowę z PUK Sp. z o.o. na administrowanie cmentarzami komunalnymi na 

terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. 
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94. Zdemontowano nieczynną sieć ciepłowniczą w pomieszczeniach 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. Wykonawcą zadania było PUK  

Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie. 

95. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji w celu wykonania 

(uzupełnienia) ogrodzeń cmentarzy komunalnych w miejscowościach: 

a) Borne Sulinowo, 

b) Juchowo, 

c) Łubowo, 

d) Kiełpino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Borne Sulinowo, dn. 11 marca 2008r.  

 

    

    


