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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 25 czerwca 2007 roku.   

 
S P O T K A N I A 

 
1. W dniu 26 czerwca br. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy odbyło się 

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

sp. z o.o. w Bornem Sulinowie. Tematy, jakie zostały poruszane na powyższym 

spotkaniu dotyczyły m.in. omówienia aktualnej sytuacji finansowej spółki, 

przedstawienia sprawozdania z działalności za rok 2006, rozpatrzenia planu 

działania Zarządu Spółki na rok 2007. W przedmiotowym posiedzeniu 

uczestniczył Z-ca Burmistrza. 

2. W dniu 27 czerwca br. Z-ca Burmistrza wziął udział w posiedzeniu 

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, które odbyło się w 

miejscowości Lipie. Na posiedzeniu poruszano sprawy dotyczące projektu 

„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty”.  

Tego dnia w sali tut. Ratusza odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół z terenu 

Miasta i Gminy Borne Sulinowo. Dyrektorzy otrzymali informacje dot. 

stypendiów socjalnych, motywacyjnych, wyprawek i mundurków szkolnych.  

3.  W dniach 28 czerwca oraz 3 lipca br. odbyły się spotkania poświęcone 

programowi „Bezpieczne wakacje”. Podczas pierwszego spotkania powołałam 

Zespół Reagowania, który działał na terenie Gminy Borne Sulinowo w okresie 

wakacyjnym. W skład zespołu weszli: p.o. Komendanta Policji w Bornem 

Sulinowie, Komendant Straży Leśnej przy Nadleśnictwie Borne Sulinowo, 

Komendant Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie, Naczelnik Wydziału 
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Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej PSP  

w Bornem  Sulinowie, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubowie oraz 

Inspektor ds. Reagowania w tut. Urzędzie.  

Zespół, przy współpracy pracowników Referatu Promocji i Współpracy, 

sporządził: 

- mapę z dokładnym oznaczeniem miejsc biwakowania, obozowisk, plaż  

i kąpielisk, 

- wykaz najważniejszych numerów alarmowych przeznaczonych dla turystów 

(przekazany do Centrum Informacji Turystycznej), 

- ulotki zawierające informacje pozwalające ustrzec się przed zagrożeniami, 

które wynikają z wypoczynku nad wodą i w lesie, 

- grafik Patroli Ochotniczego Pogotowia Wodnego, Policji i Straży Miejskiej na 

akwenach wodnych, 

- plan kontroli stanu obiektów, w których zorganizowano wypoczynek letni 

dzieci i młodzieży, 

- harmonogram kontroli obozowisk i kąpielisk. 

Ustalono również zadania Straży Miejskiej na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

podczas wypoczynku w okresie letnim na drogach, w miejscu wypoczynku  

i miejscu zamieszkania. 

4. W dniu 28 czerwca br. Z-ca Burmistrza spotkał się z przedstawicielami firmy 

DGA z Poznania. Tematem spotkania była kwestia opracowania programu 

rewitalizacji Bornego Sulinowa. 

5. W dniu 29 czerwca br. Z-ca Burmistrza uczestniczył w Nadzwyczajnym 

posiedzeniu Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Tematyka 

spotkania związana była z realizacją projektu pn. „Zintegrowana gospodarka 

wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty”.  

6. W dniu 5 lipca br. Burmistrz i Skarbnik Gminy Borne Sulinowo uczestniczyli  

w spotkaniu dotyczącym poręczeń dla Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku. Na spotkaniu poruszono również sprawę 
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przygotowania projektów uchwał związanych z wyżej wspomnianym 

tematem.   

7. W dniu 6 lipca br. udzieliłam wywiadu Polskiej Kronice Filmowej ze 

Szczecina. Dziennikarze zainteresowani byli kierunkami rozwoju miasta 

Borne Sulinowo. 

8. W dniu 11 lipca br. odbyłam spotkanie z pracownikami Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddziału z Poznania. Na spotkaniu 

przedstawiona została oferta przeprowadzenia kompleksowych badań 

hydrologicznych i hydrobiologicznych jeziora oraz możliwość opracowania 

przez Służbę Limnologiczną IMGW „Oceny stanu ekologicznego oraz 

walorów przyrodniczych i turystycznych Jeziora Pile”.  

9. W dniu 12 lipca br. pracownicy Referatu Promocji i Współpracy 

zorganizowali spotkanie z gestorami branży turystycznej z terenu Miasta i 

Gminy Borne Sulinowo.  Tematem spotkania było omówienie współpracy 

między gestorami, a tut. Urzędem. Poruszono również kwestie programu 

„Bezpieczne Wakacje” prowadzonego przez UMiG Borne Sulinowo. W moim 

imieniu w spotkaniu udział wzięła Sekretarz Gminy. 

10. W dniu 17 lipca br. w moim imieniu Inspektor ds. Reagowania Kryzysowego  

w tut. Urzędzie uczestniczył w szkoleniu dotyczącym opracowania 

„Gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i 

sytuacji kryzysowej”. Powyższe spotkanie odbyło się w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Szczecinku.  

11. W dniu 18 lipca br. Sekretarz Gminy otworzyła w Galerii tut. Urzędu 

wystawę autorstwa Pani Wiesławy Ilowskiej. 

12.  W dniu 20 lipca br. Z-ca Burmistrza odbył wizytę wyjazdową do 

miejscowości Dąbrowica oraz Piława. Spotkanie w Piławie dotyczyło m.in. 

spraw związanych z pracami porządkowymi na plaży. Na spotkaniu z 

mieszkańcami Dąbrowicy poruszane były zagadnienia dotyczące oświetlenia, 
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zagospodarowania terenu pod plażę, wycinki drzew oraz poprawy 

bezpieczeństwa na drodze powiatowej numer 1289Z.  

13.  W dniu 23 lipca br. uczestniczyłam w uroczystych Obchodach Święta Policji, 

które odbyły się w siedzibie Kronoakademii w Szczecinku. 

Również tego dnia wzięłam udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej 

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

miało na celu zdefiniowanie problemu związanego z przekazaniem przez 

Gminę Borne Sulinowo nieruchomości w/w Spółce.   

Tego dnia Skarbnik Gminy spotkała się w siedzibie tut. Ratusza  

z przedstawicielem firmy Magellan z Łodzi. Dotyczyło ono wyjaśnienia  

i omówienia kwestii zaciągniętych przez Gminę Borne Sulinowo w 2006 roku 

zobowiązań.   

14. W dniu 26 lipca br. uczestniczyłam w posiedzeniu Zarządu Związku Miast  

i Gmin Dorzecza Parsęty, które odbyło się w Karlińskim Ośrodku Kultury. 

Przedstawiony tam został raport z wdrażania projektu „Zintegrowana 

gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty „ – stan na dzień 16 lipca 

br., dyskusja nad propozycją pokrycia brakujących wkładów własnych w 

projektach oraz omówienie pisma wystosowanego przez Spółki Zarządu w 

sprawie działalności JRP. W porządku obrad znalazły się również punkty 

dotyczące podejmowania uchwał w sprawie powołania doraźnych komisji 

przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w poszczególnych 

Regionach.  

Tego dnia spotkałam się z Cezarym Bedką, pełnomocnikiem Zjednoczenia 

Polskiego w Wielkiej Brytanii oraz przedstawicielem Lokalnej Organizacji 

Turystycznej z Bornego Sulinowa Panem Janem Chmielowskim. Spotkanie 

dotyczyło udziału gminy w Festiwalu Polski, organizowanego w roku 

bieżącym  
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w Londynie. Na początku sierpnia br. do tut. Urzędu wpłynęło pismo  

z informacją, że przedmiotowy festiwal został przeniesiony na rok 2008. 

15.  W dniu 27 lipca br. wzięłam udział w spotkaniu współorganizowanym przez 

Kierownika Referatu Promocji i Współpracy z Dyrektorem Centrum Kultury  

i Rekreacji, przedstawicielami Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii 

Bornego Sulinowa oraz innymi zaangażowanymi w organizację  

IV Międzynarodowego Zlotu Historycznych Pojazdów Wojskowych  

służbami. Spotkanie związane było ze sprawami organizacyjnymi oraz 

zabezpieczeniem imprezy.  

Drugie spotkanie o tej tematyce odbyło się 14 sierpnia 2007r. i udział w nim 

wziął Zastępca Burmistrza. 

16.   W dniu 31 lipca br. odbyło się posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie. 

17. W dniu 4 sierpnia br. Sekretarz Gminy otworzyła festyn rekreacyjno-

sportowy, który odbył się w miejscowości Liszkowo.  

18.  W dniu 7 sierpnia br. wraz z pracownikami Referatu Promocji  

i Współpracy spotkałam się z przedstawicielami Fundacji Wspomagania Wsi  

z Warszawy. Spotkanie poświęcone było m.in. budowie sieci komputerowej 

BSNet w Gminie Borne Sulinowo. 

Tego dnia Z-ca Burmistrza uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej 

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

19. W dniu 9 sierpnia br. spotkałam się z Komendantem Powiatowym Policji ze 

Szczecinka.  

20. W dniu 13 sierpnia br. dokonałam otwarcia Międzynarodowego Pleneru 

Malarsko – Rzeźbiarskiego pn. „ Z nurtem Piławy”. Impreza rozpoczęła się na 

placu przed Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. 

21. W dniu 16 sierpnia br. Z-ca Burmistrza otworzył IV Międzynarodowy Zlot 

Historycznych Pojazdów Wojskowych. Impreza odbyła się w Bornem 

Sulinowie i trwała do 19 sierpnia bieżącego roku. 
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Tego dnia Sekretarz Gminy otworzyła wystawę autorstwa Pani Izabelli 

Tarasewicz.  Uroczystość odbyła się w galerii tut. Ratusza.  

22. W dniu 21 sierpnia br. Z-ca Burmistrza spotkał się z przedstawicielami 

Urzędu Marszałkowskiego ze Szczecina, Starostwa Powiatowego ze 

Szczecinka oraz przedstawicielami Urzędu Miasta Szczecinek. Spotkanie 

dotyczyło przebudowy ulicy Aleja Niepodległości w Bornem Sulinowie 

finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Przedmiotowe 

spotkanie odbyło się w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie. 

23. W dniu 22 sierpnia br. Z-ca Burmistrza oraz Skarbnik Gminy zorganizowali 

spotkanie z przedstawicielem firmy „Wisbud” ze Szczecinka oraz 

pracownikiem BGK z Piły w sprawie możliwości finansowania zakończenia 

budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Słowackiego 9  

w Bornem Sulinowie. 

24.  W dniu 23 sierpnia br. Z-ca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu 

przedstawicieli Gmin Powiatu Szczecineckiego na temat  

wspólnej realizacji projektu, dotyczącego termomodernizacji obiektów 

użyteczności publicznej w Powiecie Szczecineckim oraz aplikowania  

o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura  

i Środowisko”. 

25. W dniu 25 sierpnia br. w moim imieniu Kierownik Referatu Promocji  

i Współpracy uczestniczyła w otwarciu wystawy poplenerowej, która odbyła 

się przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.  

26. W dniu 27 sierpnia 2007 r. odbyło się w tut. Urzędzie spotkanie z dyrektorami 

placówek oświatowych. Na spotkaniu omówiono sprawy dotyczące m.in. 

prawidłowość interpretacji przepisów związanych z awansem zawodowym 

nauczycieli, wyniki posiedzeń komisji kwalifikacyjnych w szkołach i komisji 

egzaminacyjnych powołanych przez Gminę.  Tematami przedmiotowego 
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spotkania były również zmiany w arkuszach organizacyjnych. Ustalono 

terminy aneksowania arkuszy, przedstawiono wyniki pracy komisji do spraw 

przyznawania nauczycielom dopłat do czesnego oraz omówiono wyniki 

kontroli bhp w dwóch placówkach. Dyskutowano na temat aktualnie 

wprowadzanych zmian w statutach jak i zmian w prawie oświatowym i w 

regulaminie przyznawania stypendium motywacyjnego. 

27. W dniu 28 sierpnia br. Z-ca Burmistrza spotkał się z Dyrektorem  

i pracownikami Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie w sprawie utworzenia cmentarza jeńców 

wojennych w miejscowości Kłomino. Przedmiotowe spotkanie odbyło się  

w siedzibie tut. Ratusza. 

28. W dniu 31 sierpnia br. Z-ca Burmistrza wraz z Sekretarzem Gminy, 

Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownikiem 

Referatu Promocji i Współpracy oraz zespołem pracowników Urzędu Miasta  

i Gminy Borne Sulinowo wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami firmy 

DGA z Poznania. Podczas spotkania konsultowano opracowywany przez 

przedmiotową firmę program rewitalizacji Bornego Sulinowa. 

29.  W dniu 1 września br. otworzyłam imprezę pn. „Gminne Dożynki  

Łubowo 2007”. 

30. W miesiącu lipcu i sierpniu br. odbyło się 5 posiedzeń komisji do 

stwierdzenia aktualnych zasobów i stanu mienia komunalnego położonego w 

miejscowości Kłomino. W dniu 13 sierpnia br. komisja przedłożyła 

burmistrzowi do zatwierdzenia protokół z przeprowadzonych posiedzeń. 

31. W dniu 3 września br. w siedzibie tut. Urzędu spotkałam się z Prezesem 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. z Bornego Sulinowo. W 

spotkaniu uczestniczył również Z-ca Burmistrza oraz kierownicy referatu NR 

oraz RI. Omawiano kwestię przeprowadzonych przez komisję kontroli stanu 

lokali socjalnych położonych w miejscowości Kłomino oraz w budynku 

socjalnym przy ulicy Słowackiego w Bornem Sulinowie.  Poruszono również 
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temat sprzątania miasta, przeniesienia wiaty przystankowej z m. Silnowo do 

Starowic oraz czyszczenia studzienek kanalizacji deszczowej w drogach na 

terenie Bornego Sulinowa.  

32. W dniu 4 września br. Z-ca Burmistrza wraz z Skarbnikiem Gminy spotkali 

się w Pile z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego w celu 

podpisania umowy o wykup wierzytelności od Przedsiębiorstwa Państwowej 

Komunikacji Samochodowej ze Szczecinka. 

Tego dnia w godzinach popołudniowych w siedzibie tut. Ratusza odbyło się 

spotkanie Radnych Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z Przewodniczącym 

Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Dyrektorem JRP. 

Celem spotkania było omówienie spraw związanych z realizacją 

przedsięwzięcia dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej oraz poręczeń 

wekslowych Gminy Borne Sulinowo dla Związku Miast i Gmin Dorzecza 

Parsęty oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ze 

Szczecinka. 

33. W dniu 05 września br. Kierownik Referatu PW uczestniczyła w moim 

imieniu w konferencji inaugurującej wdrażanie Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki w woj. zachodniopomorskim organizowanej przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. 

34. W dniu 7 września br. byłam obecna na otwarciu „Euroregionalnych 

Mistrzostw Polski Strażaków Płetwonurków, które odbywały się w dniach 6-9 

września br. w Bornem Sulinowie.  

Realizując postanowienia uchwały Nr X/103/2007 Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie z dnia 31 lipca br. w dniu 7 września br. w Sołectwie Ciemino 

odbyło się zebranie wiejskie. Zebrani zaproponowali przeprowadzenie 

jawnego głosowania w sprawie ponownych wyborów sołtysa i rady sołeckiej. 

Większością głosów mieszkańców nie przeprowadzono ponownych 

wyborów.  
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35. W dniu 13 września br. Z-ca Burmistrza wraz z Skarbnikiem Gminy, 

Kierownikiem Referatu PO , Kierownikiem Referatu NR spotkali się z 

Syndykiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota w upadłości”. Spotkanie 

dotyczyło przeniesienia prawa własności nieruchomości w zamian za 

zaległości podatkowe spółdzielni mieszkaniowej. 

36. W dniu 15 września br. otworzyłam „IV Poligon Wędkarski”.  Impreza 

odbyła się w Bornem Sulinowie. 

Tego dnia w moim imieniu Z-ca Burmistrza oraz Kierownik Referatu Promocji  

i Współpracy uczestniczyli w obchodach Dożynek Powiatowo-Gminnych  

w miejscowości Grzmiąca. 

FINANSE 

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

Sulinowie z dnia 27 kwietnia 2007 r. dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Borne Sulinowo  

a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie oraz 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku w 

sprawie przedłużenia terminów spłaty zobowiązań wynikających z zaległych 

faktur VAT oraz na cesję tych wierzytelności na Bank Gospodarstwa 

Krajowego: 

- sprawa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku 

nie została jeszcze sfinalizowana, 

- w dniu 04.09.2007r. przesłano do Biura Krajowej Informacji Podatkowej  

w Toruniu ORD-IN wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej  

Nr 0904075514911120 w sprawie: Czy Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinku ma 

obowiązek wystawiać na Urząd Miasta i Gminy w Bornem Sulinowie faktury  

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

z tytułu dopłat do cen za opróżnianie zbiorników bezodpływowych? Faktury 
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są podstawowym warunkiem dokonania w/w cesji wierzytelności na Bank 

Gospodarstwa Krajowego. 

38. W sprawie wykonania uchwały Nr VIII/76/2007 Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie z dnia 23 maja 2007 roku dotyczącej zaciągnięcia kredytu 

konsolidacyjnego na spłatę pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 

10.563.000,00 zł: 

- w dniu 03.07.2007r. wpłynęła do Urzędu uchwała Nr LXXXI/205/2007 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 

czerwca 2007 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu 

konsolidacyjnego zaciąganego przez Miasto i Gminę Borne Sulinowo. 

Możliwość spłaty kredytu zaopiniowano pozytywnie. 

- w dniu 28.06.2007r. została podpisana umowa kredytu konsolidacyjnego  

Nr 2007/0602 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile. 

39. W sprawie wykonania uchwały Nr IX/98/2007 Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie z dnia 25 czerwca 2007 roku dotyczącej wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Borne Sulinowo  

a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Szczecinku, dotyczącego 

przedłużenia terminów spłaty zobowiązań wynikających z zaległych faktur 

VAT oraz na cesję tych wierzytelności na Bank Gospodarstwa Krajowego: 

- w dniu 04.09.2007r. została podpisana umowa o wykup wierzytelności  

Nr 3807-01573 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile. 

40. W dniu 11.07.2007r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie sprawozdanie Rb-27ZZ 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 II kwartału 2007 roku. Termin przesłania 

sprawozdania: 12.07.2007 rok. 

41. W dniu 16.07.2007r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie sprawozdania Rb-50 o dotacjach i wydatkach 
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związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II 

kwartał 2007 roku. Termin przesłania sprawozdania: 16.07.2007rok. 

42. W dniu 24.07.2007r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Szczecinie sprawozdania za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2007 

roku tj.: 

- Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce jednostki samorządu 

terytorialnego, 

- Rb-27S kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów 

budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, 

- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki samorządu 

terytorialnego, 

- Rb-28S kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków 

budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, 

- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu 

terytorialnego, 

- Rb-33 półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy 

celowych nieposiadających osobowości prawnej,  

- Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów 

własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych. 

43. W dniu 08.08.2007r. do radnych, sołtysów i pracowników Urzędu 

wystosowano pisma informujące, iż do dnia 30 września br. przyjmowane 

będą wnioski dotyczące projektu budżetu na 2008 rok. 

44. W dniu 13.08.2007r. została przedstawiona Radzie Miejskiej w Bornem 

Sulinowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 

Zamiejscowy w Koszalinie na podstawie Zarządzenia Nr 51/2007 Burmistrza 

Gminy Borne Sulinowo informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Borne Sulinowo za I półrocze 2007 roku.  



~ 12 ~ 
 

45. Na podstawie Zarządzenia Nr 52/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Borne  

Sulinowo z dnia 7 września 2007 roku ustalono wytyczne do projektu budżetu 

Gminy Borne Sulinowo na 2008 rok. Zarządzenie przekazano jednostkom 

budżetowym, instytucjom kultury oraz kierownikom poszczególnych 

referatów w tut. Urzędzie celem zapoznania się z jego treścią i zastosowania 

przy opracowywaniu wniosków do w/w projektu.  

46. W dniu 11.09.2007r. wpłynęła do Urzędu uchwała Nr CIII/246/2007 Składu  

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 września 

2007 roku w sprawie wydania opinii o informacji Burmistrza Miasta i Gminy 

Borne Sulinowo z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku. 

Informację zaopiniowano pozytywnie.  

47. W sprawie zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych 

przez Józefa Tomczaka – byłego Burmistrza Miasta i Gminy Borne Sulinowo z 

dnia 04.04.2007r. i  z dnia 17.05.2007r.: 

- w dniu 31.07.2007r. wpłynęło do tut. Urzędu postanowienie Nr Sygn. akt 

RDFP-070/07/RIO-K-28 z dnia 20.07.2007r. o wszczęciu postępowania 

wyjaśniającego w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych 

wobec Pana Józefa Tomczaka, byłego Burmistrza Miasta i Gminy Borne 

Sulinowo, 

- w dniu 22.08.2007r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo Rzecznika Dyscypliny 

Finansów Publicznych Sygn. akt RDFP-050/07/RIO-K-19 Sygn. akt RDFP-

070/07/RIO-K-28 z dnia 20 sierpnia br. informujące o wystąpieniu do 

Przewodniczącego Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie  

z wnioskiem o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Pana 

Józefa Tomczaka – byłego Burmistrza Miasta i Gminy Borne Sulinowo za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 11, 15 i 17 

ustawy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych.  
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48. W miesiącu lipcu 2007r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP za 

okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2007 roku. 

49. W miesiącu lipcu 2007r. 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 okres do 30 czerwca 2007 roku.   

 
GOSPODARKA KOMUNALNA 

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

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, prawa pierwokupu 

nieruchomości niezabudowanej położonej:  

- w Bornem Sulinowie, obręb 04, oznaczonej w ewidencji gruntów działką  

Nr 8/14 o pow. 0,1019 ha, za cenę 60.000,00 zł, 

- w Radaczu, obręb Radacz, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 

65/130 

o pow. 0,1002 ha, za cenę 42.100,00 zł, 

- w Radaczu, obręb Radacz, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 65/75 

o pow. 0,1295 ha, za cenę 54.400,00 zł, 

- w Bornem Sulinowie, obręb 04, oznaczonej w ewidencji gruntów działkami  

Nr 9/25, Nr 8/57, Nr 9/24, Nr 8/58 o łącznej pow. 0,2880 ha, za cenę   

126.000,00 zł, 

- w Bornem Sulinowie, obręb 06, oznaczonej w ewidencji gruntów działką  

Nr 37/69 o pow. 0,2407 ha, za cenę 50.000,00 zł, 

- w Radaczu, obręb Radacz, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 65/76 

o pow. 0,1269 ha, za cenę 53.300,00 zł, 
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- w Bornem Sulinowie, obręb 05, oznaczonej w ewidencji gruntów działką  

Nr 7/358 o pow. 0,0836 ha, za cenę 20.000,00 zł, 

- w Jeleniu, obręb Jeleń, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 51/10 

o pow. 0,0972 ha, za cenę 40.000,00 zł, 

- w Dąbrowicy, obręb Dąbrowica, oznaczonej w ewidencji gruntów działką  

Nr 23/16, Nr 23/17, Nr 23/18 o pow. 0,1645 ha, za cenę 60.000,00 zł, 

- w Bornem Sulinowie, obręb 05, oznaczonej w ewidencji gruntów działką  

Nr 7/359 o pow. 0,0841 ha, za cenę 20.000,00 zł, 

51. Przeprowadzono przetargi nieograniczone i podpisano protokół uzgodnień 

do zawarcia aktu notarialnego zbycia nieruchomości:  

- niezabudowanej, położonej w miejscowości Przybysław, obręb Przybysław, 

oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 41 o pow. 1,3100 ha, za cenę  

14.650 zł brutto, 

- niezabudowanej, położonej w miejscowości Dąbrowica, obręb Dąbrowica, 

oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 12/95 o pow. 0,1367 ha, za cenę  

24.888,00 zł brutto, 

- niezabudowanej, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06, 

oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 87/112 o pow. 0,2323 ha, za cenę  

43.188,00 zł brutto. 

52. Podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej 

 i w sposób zwyczajowo przyjęty informację o terminie i warunkach mających 

odbyć się w dniach 10 i 15 października 2007r. przetargach na zbycie 

nieruchomości położonych w Bornem Sulinowie, Krągach i Liszkowie. 

53. Zlecono uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie wyceny 

nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości: 

Krągi, Łubowo, Borne Sulinowo, Dąbrowica.  

54.  Podpisano akt notarialny zbycia nieruchomości: 
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- zabudowanej, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05, 

oznaczonej  

w rejestrze gruntów działką Nr 7/371 o pow. 0,1162 ha, za cenę 40.500,00 zł, 

- zabudowanej, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06, 

oznaczonej  

w rejestrze gruntów działką Nr 89/175 o pow. 0,0652 ha wraz z udziałem  

w gruncie działki 89/174 o pow. 0,2956 ha, za cenę 56.650,00 zł, 

- zabudowanej, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06, 

oznaczonej  

w rejestrze gruntów działką Nr 89/176 o pow. 0,0636 ha wraz z udziałem  

w gruncie działki. 89/174 o pow. 0,2956 ha, za cenę 51.450,00 zł, 

- zabudowanej, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06, 

oznaczonej  

w rejestrze gruntów działką Nr 89/177 o pow. 0,0648 ha wraz z udziałem  

w gruncie działki. 89/174 o pow. 0,2956 ha, za cenę 46.300,00 zł, 

- niezabudowanej, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06, 

oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 89/101 o pow. 0,0020 ha, za  

cenę 2.867,00 zł, 

- niezabudowanej, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06, 

oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 89/102 o pow. 0,0019 ha, za cenę 

2.745,00 zł, 

- niezabudowanej, położonej w miejscowości Łączno, obręb Łączno, 

oznaczonej  

w rejestrze gruntów działką Nr 72/2 o pow. 0,3000 ha, za cenę 42.456,00 zł, 

- niezabudowanej, położonej w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo 

oznaczonej  

w rejestrze gruntów działką Nr 320/2 o pow. 0,0995 ha, za cenę 14.884,00 zł, 

- niezabudowanej, położonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi, oznaczonej  

w rejestrze gruntów działką Nr 391 o pow. 0,0900 ha, za cenę 14.884,00 zł, 
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- niezabudowanej, położonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi, oznaczonej  

w rejestrze gruntów działką Nr 392 o pow. 0,0900 ha, za cenę 23.424,00 zł, 

- niezabudowanej, położonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi, oznaczonej  

w rejestrze gruntów działką Nr 393 o pow. 0,0900 ha, za cenę 22.570,00 zł, 

- niezabudowanej, położonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi, oznaczonej  

w rejestrze gruntów działką Nr 324 o pow. 0,0586 ha, za cenę 7.320,00 zł, 

- niezabudowanej, położonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi, oznaczonej  

w rejestrze gruntów działką Nr 325 o pow. 0,0586 ha, za cenę 7.320,00 zł, 

- niezabudowanej, położonej w miejscowości Dąbrowica, obręb Dąbrowica, 

oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 12/105 o pow. 0,1247 ha, za cenę 

29.524,00 zł, 

 

Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Szczecinku z wnioskiem o ujawnienie 

Gminy Borne Sulinowo, jako współwłaściciela nieruchomości zabudowanej, 

położonej w miejscowości Krągi, oznaczonej w ewidencji Nr 302  

o pow. 0,5274. 

55. Przeprowadzono postępowania geodezyjne mające na celu zaktualizowanie 

danych ewidencyjnych i geodezyjnych nieruchomości: 

- niezabudowanej, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05, 

oznaczonej Nr 7/5 o pow. 0,1998 ha.  

- niezabudowanej, położonej w miejscowości Przyjezierze, obręb Przyjezierze, 

oznaczonej Nr 62/5 o pow. 0,1131 ha.  

- niezabudowanej, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 05, 

oznaczonej Nr 24 o pow. 0,3532 ha.  

56. Dnia 07 września 2007r. doszło do spotkania z przedstawicielami Agencji 

Nieruchomości Rolnej w sprawach dot. realizacji warunków umowy o 

współpracy w zakresie realizacji procesu rozdysponowania mienia Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie Gminy Borne Sulinowo z dnia 

06.07.2001r. 
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57. Zawiadomiono wszystkich użytkowników wieczystych o wszczętym z urzędu 

postępowaniu administracyjnym w sprawie przeprowadzenia aktualizacji opłat 

rocznych z tyt. użytkowania wieczystego gruntów. 

58.  Zlecono uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie wyceny: 

- nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości: 

Liszkowo, Kragi, Łubowo, Dąbrowscy, Borne Sulinowo, 

- nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo  

będących w użytkowaniu wieczystym, do celu przeprowadzenia aktualizacji 

opłat rocznych.   

59. Wysłano do sołtysów „Informację o zakresie ustalania i egzekwowania opłat 

adiacenckich”, w celu podania jej do publicznej wiadomości.  

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

stanowiące własność Gminy Borne Sulinowo: 

- Budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 100m2, położony na działce, 

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 7/9 przy ul. Orła Białego w 

Bornem Sulinowie.  Nieodpłatnie. Okres użyczenia: 1 rok.  

- Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 65/1 o pow. 2,1750 ha, 

położona w miejscowości Silnowo z przeznaczeniem jako grunt rolny. Czynsz 

dzierżawny: 199,81 zł rocznie. Okres dzierżawy: 2 lata.  

- Lokal użytkowy o pow. 45,70m2 z zapleczem o pow. 20,30m2 , położony  

w budynku przy ul. Kościuszki 52 w Łubowie, na działce oznaczonej w 

ewidencji gruntów numerem 300/4, z przeznaczeniem na prowadzenie 

Urzędu Pocztowego. Czynsz dzierżawny: 96, 62 zł miesięcznie. Okres 

dzierżawy: 3 lata.  

- Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 12 o pow. 60m2, położona 

przy ul. Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie z przeznaczeniem na 

posadowienie kiosku typu JG – usługi handlowe. Czynsz dzierżawny:  73,20 zł 

miesięcznie. Okres dzierżawy: 3 lata.  
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- Lokal użytkowy nr 3 o łącznej powierzchni 59,8m2 położony w budynku nr 

18, na działkach oznaczonych w ewidencjach gruntów numerami: 44/4, 44/5, 

47/1 

 i 47/2 w Silnowie. Czynsz najmu: 107, 64 zł miesięcznie. Okres najmu: 3 lata. 

- Ogródek działkowy położony w m. Krągi, oznaczony na planie ogródków 

numerem 21 o pow. 400m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw. Czynsz 

dzierżawny: 40 zł rocznie. Okres dzierżawy: 3 lata.  

- Ogródek działkowy położony w m. Krągi, oznaczony na planie ogródków 

numerem 89 i 92 o pow. 800m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw. 

Czynsz dzierżawny: 80 zł rocznie. Okres dzierżawy: 3 lata.  

- Ogródek działkowy położony w m. Borne Sulinowo, oznaczony na planie 

ogródków numerem 12 o pow. 280m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw. 

Czynsz dzierżawny: 28 zł rocznie. Okres dzierżawy: 3 lata. 

- Ogródek działkowy położony w m. Borne Sulinowo, oznaczony na planie 

ogródków numerem 13 o pow. 280m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw. 

Czynsz dzierżawny: 28 zł rocznie. Okres dzierżawy: 3 lata.  

61. Przeznaczono do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność 

Gminy Borne Sulinowo: 

- Lokal użytkowy  o pow. 27,7m2, położony na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów numerem 46/4, przy ul. Brzechwy  w Bornem Sulinowie. Minimalna 

stawka czynszu: 5,50zł/m2 + 22% Vat miesięcznie + podatek od nieruchomości. 

Okres dzierżawy: 3 lata.  

- Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 53/14 o pow. 0,3667 ha, 

położona w miejscowości Silnowo z przeznaczeniem jako grunt rolny pod 

uprawę roślin. Minimalna stawka czynszu: średnia krajowa cena skupu  

1 q pszenicy ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

(rocznie) + podatek od nieruchomości. Okres dzierżawy: 2 lata. 

- Z uwagi na brak realizacji postanowień umowy dzierżawy, nałożono karę 

umowną w wysokości 6.000 zł na dzierżawcę pola namiotowego w Łubowie.  
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62.  Nadano numer porządkowy następującej nieruchomości: 

- Budynek jednorodzinny, położony na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów numerem 32/7 o pow. 0,1527 ha w m. Ciemino – Ciemino 13. 

- Budynek jednorodzinny, położony na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów numerem 33/6 o pow. 0,1330 ha w m. Ciemino – Ciemino 14. 

- Budynek jednorodzinny, położony na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów numerem 412 o pow. 0,1562 ha w m. Krągi – Krągi 139. 

- Budynek jednorodzinny, położony na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów numerem 26 o pow. 1,7000 ha w  m. Ciemino – Ciemino 5A. 

- Budynek jednorodzinny, położony na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów numerem 281/11 o pow. 0, 0735 ha w m. Międzylesie – Międzylesie 

4a. 

63. Po uzyskaniu opinii Komisji Mieszkaniowej podjęto decyzję o przyznaniu 

Pani Magdalenie Jeleńskiej lokalu socjalnego, położonego w miejscowości 

Borne Sulinowo przy ul. Słowackiego 9A/15. 

64. Przeprowadzono kontrole dzierżawionych nieruchomości:  

- pola namiotowego w m. Łubowo w dniach: 26.06.2007r., 17.07.2007r., 

14.08.2007r., 10.09.2007r.,  

- pola namiotowego w Bornem Sulinowie w dniu 6.07.2007r., 

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1/161 o pow. 6500m2 

wykorzystywanej, jako ogólnodostępny teren rekreacyjny w dniu 24.07.2007r.,  

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 12 o pow. 120m2 , 

położonej przy ul. Bolesława Chrobrego w m. Borne Sulinowo, 

wykorzystywanej w celu prowadzenia działalności handlowej w dniu 

24.07.2007r.,  

- targowiska i parkingu strzeżonego, położonego na działce oznaczonej  

w ewidencji gruntów numerem 37/84 o pow. 5000m2 , w dniach: 31.07.2007 

i 11.09.2007r.,  
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- część działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 7/79 o pow. 484m2, 

wykorzystywanej pod uruchomienie działalności „skup złomu i metali 

szlachetnych” w dniu 31.07.2007r. 

- ogródki działkowe w m. Krągi, w dniu 3.08.2007r.,  

- lokale socjalne , położone w m. Kłomino i przy ul. Słowackiego 9A w m. 

Borne Sulinowo, w dniach: 7.08.2007r. i 5.09.2007r.  

- część działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 66/4, położonej przy 

ul. Chopina w Bornem Sulinowie z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu 

spożywczego, w dniu 11.09.2007r.,  

- część budynku garażowego o pow. 100m2, położonego przy ul. B. Chrobrego  

w Bornem Sulinowie, w dniu 14.09.2007r., 

- część lokalu użytkowego o pow. 720m2, położonego przy ul. B. Chrobrego  

w Bornem Sulinowie, w dniu 14.09.2007r.  

65. Nadzorowano wykonanie spisu rolnego wykonywanego dla WUS w 

Szczecinie do spisu wylosowano 48 gospodarstw z terenu gminy Borne 

Sulinowo. 

66. Pokwitowano odbiór Inwentaryzacji Stanu Lasów stanowiących mienie 

gminne dla miejscowości Jeleń, Jelonek, Krągi, Dąbrowica, Ciemino, Juchowo, 

Nobliny, Starowice, Piława, Łubowo. 

67. Wydano decyzję zatwierdzającą kandydatów do szacowania wartości 

zwierząt chorych na choroby zakaźne w składzie: Kuta Zbigniew – Radacz, 

Tederko Piotr – Sianowo, Łokuciejewski Józef – Piława, Kostrubiec Władysław 

– Nobliny. 

 
KONTROLA I NADZÓR PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

 
68. Przeprowadzono kontrolę realizacji zaleceń pokontrolnych w Zespole Szkół  

w Łubowie w zakresie prawidłowości prowadzenia spraw osobowych 

pracowników administracji i obsługi, w tym zgodności zaszeregowania  
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i wynagradzania tych pracowników.  Wszystkie wydane zalecenia zostały 

zrealizowane.  

69. Przystąpiono do kontroli prawidłowości zapewnienia bezpiecznych warunków 

pobytu uczniów w placówce zgodnie z Rozporządzeniem MEN i S z dnia 31 

grudnia 2002 r. i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. oraz 

rozporządzeniem z dnia 23 listopada 2006 r. Zostanie ona przeprowadzona we 

wszystkich placówkach oświatowych naszej gminy. Celem kontroli jest 

dokonanie przeglądu i oceny stopnia realizacji zadań statutowych szkoły w tym 

zakresie oraz jakości nadzoru dyrektora nad pracą zespołów powypadkowych i 

prowadzoną dokumentacją.  

Na dzień dzisiejszy zakończono kontrolę w tym zakresie w Szkole 

Podstawowej im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie oraz  

w Zespole Szkół w Łubowie. W Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie 

zaleceń nie wydano. Propozycje kontrolującego w zakresie poszerzenia form 

nadzoru dyrektor wprowadził do planu pracy szkoły na bieżący rok szkolny. 

W Zespole Szkół w Łubowie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 

procedur i prawidłowości postępowania powypadkowego i prowadzenia 

dokumentacji powypadkowej. Kontrolujący jest w trakcie opracowywania 

zaleceń. 

70. Opracowano i przekazano dyrektorom zestaw przepisów prawnych i komplet 

materiałów pomocniczych do przeprowadzania i protokołowania kontroli 

wewnętrznych w zakresie bhp w szkole. 

71. Sprawdzono pod względem ilościowym i jakościowym złożone przez 

dyrektorów sprawozdania z osiągnięć szkoły za miniony rok szkolny. We 

wszystkich szkołach zrealizowano założenia planu wychowawczego, 

przeprowadzono dużą ilość różnorodnych imprez środowiskowych, 

konkursów szkolnych i pozaszkolnych. 

72. Współpracując z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

sporządzono listę dzieci z rodzin najuboższych i dzieci byłych pracowników 
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PPGR oraz koordynowano zadaniami związanymi z wypoczynkiem dzieci, 

organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Z kolonii skorzystało 

26 dzieci z naszej gminy, co stanowiło 100 % przyznanych miejsc. Zapewniono 

im nieodpłatny dowóz i odbiór z miejsca zamieszkania do Szczecina. 

73. Na bieżąco prowadzone są czynności związane z ruchem kadrowym w 

szkołach, zatwierdzaniem zmian ilości zajęć dodatkowych w arkuszach 

organizacyjnych oraz opiniowaniem stanowisk kierowniczych. 

74. W miesiącu czerwcu bieżącego roku trzech nauczycieli złożyło wnioski  

o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela 

mianowanego. Powołano dwie komisje do przeprowadzenia egzaminów. 

Komisjom przewodniczyła sekretarz gminy. W obu przypadkach komisje 

wystawiły zdającym wysokie noty. Przy trzecim wniosku wydano decyzję 

umorzenia postępowania w sprawie nadania nauczycielowi stopnia awansu 

zawodowego, gdyż nie został zachowany termin ustawowy do wniesienia 

wniosku.  Wnioskujący nie spełnił warunku koniecznego do przeprowadzenia 

w całości postępowania egzaminacyjnego. 

 
 
 
 

UDZIAŁ W PROJEKTACH Z DOFINANSOWANIEM ZEWNĘTRZNYM 
Kontynuacja projektów 

 
 

75. Program Wieś Aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego  

e-VITA II - Projekt „Budowa Niekomercyjnej Sieci Komputerowej BSNet”. 

W dniach 17-19 września br. firma Gawex ze Szczecinka przeprowadziła testy 

urządzeń nadawczo-odbiorczych w terenie tj. w miejscowościach Juchowo, 

Dąbie i Jeleń. Wyniki testów pozwolą na określenie ostatecznego kształtu sieci 

BSNet i dobór urządzeń nadawczo-odbiorczych. 



~ 23 ~ 
 

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

 II - Projekt „Organizacja szkoleń z obsługi komputera i Internetu w Gminie 

Borne Sulinowo”. 

Opracowano i przesłano do Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie 

sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji projektu. Sprawozdanie 

zostało przyjęte przez Fundację. 

77. „Piława z wiatrem w żagle”. 

Przedmiotowy projekt finansowany przez Fundację Wspomagania Wsi został 

zrealizowany. W wyniku realizacji projektu: 

 - 9 osób z miejscowości Piława ukończyło szkolenie na stopień żeglarza 

jachtowego, 

- przy świetlicy wiejskiej w Piławie założono i zarejestrowano w KRS  

w Koszalinie Klub Żeglarski „BOSMAN”, 

- pracownik Referatu Promocji i Współpracy założył stronę internetową Klubu 

www.zagle-pilawa.ovh.org, 

- zakupiono sprzęt żeglarski oraz 2 żaglówki dla klubu „BOSMAN”, 

- dnia 27 lipca br. zorganizowano spotkanie integracyjne młodzieży biorącej 

udział w projekcie oraz młodych żeglarzy trenujących przy Ośrodku Sportów 

Wodnych i Turystyki w Szczecinku. 

 

78. Program „ Pożyteczne wakacje 07”. Projekt „Inny punkt widzenia; rodzina, 

sąsiedzi, nasza mała ojczyzna w oku obiektywu.” 

W dniach 17 lipca – 15 sierpnia 2007r. w świetlicy wiejskiej w Silnowie 

zrealizowano projekt „Inny punkt widzenia; rodzina, sąsiedzi, nasza mała 

ojczyzna w oku obiektywu”. Celem projektu było umożliwienie dzieciom  

i młodzieży z Silnowa pożytecznego, bezpiecznego i atrakcyjnego spędzenia 

wolnego czasu podczas letnich wakacji w 2007 roku w ich miejscu 

zamieszkania. Uczestnicy zdobyli podstawową wiedzę z zakresu fotografii 

tradycyjnej i cyfrowej oraz nabyli umiejętności: obsługi aparatu cyfrowego  
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i archiwizacji zdjęć. Młodzież zaangażowała się także w zbieranie 

archiwalnych fotografii dotyczących historii Silnowa, okolicznych 

miejscowości i ich mieszkańców. Projekt zwieńczyła  wystawa fotograficzna 

prac uczestników, która odbyła się 15 sierpnia 2007 roku. W wyniku realizacji 

projektu świetlica wiejska w Silnowie wzbogaciła się o aparat cyfrowy oraz 

urządzenie wielofunkcyjne. 

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

Projekt uzyskał dofinansowanie Fundacji Wspomagania Wsi z Warszawy  

w kwocie 17.150 zł. W ramach projektu odnowione zostało pomieszczenie 

świetlicy wiejskiej w Dąbiu, w oknach i drzwiach zamontowano kraty. Na 

świetlicy podłączono linię telefoniczną. Pozyskano od sponsora meble  

(4 biurka). Zakupiono cztery zestawy komputerowe i jedno urządzenie 

wielofunkcyjne. Trwają przygotowania do organizacji na świetlicy wiejskiej  

w Dąbiu warsztatów rzeźbiarskich i komputerowych. Po uruchomieniu sieci 

NSK (realizowanej w ramach programu Wieś Aktywna. Budowanie 

społeczeństwa informacyjnego e-VITA II - projekt „Budowa Niekomercyjnej 

Sieci Komputerowej BSNet”) w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej utworzony 

zostanie Punkt Dostępu do Internetu dla mieszkańców Dąbia. 

80. Projekt „Opracowanie subregionalnego programu rewitalizacji miast, gmin 

 i powiatów Dorzecza Parsęty (planów odnowy miejscowości) na bazie  

polsko-niemieckiego markowego produktu turystycznego Szlak Solny”. 

Projekt realizowany przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. 

Pracownik PW koordynuje prace związane z: 

- opracowaniem przez firmę DGA z Poznania lokalnego programu 

rewitalizacji dla Bornego Sulinowa – dokumentu niezbędnego do korzystania 

ze środków RPO WZ przeznaczonych na rewitalizację.  

- opracowaniem przez firmę DGA z Poznania planów odnowy 3 miejscowości: 

Łubowo, Silnowo, Piława – dokumentu niezbędnego do korzystania ze 
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środków programu Rozwój Obszarów Wiejskich; działanie: Odnowa i rozwój 

wsi. 

81. Projekt „Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla 

powiatowego i gminnego dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego 

EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego”. 

Projekt realizowany jest przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. 

Pracownik Referatu PW koordynuje prace związane z realizacją projektu  

w Urzędzie Miasta i Gminy w Bornem Sulinowie. Efektem realizacji projektu 

będzie przeszkolenie pracowników tut. Urzędu w zakresie funkcjonowania 

administracji na szczeblu gminnym (153 osoby; 88 tematów szkoleń).  

W ramach projektu zespół pracowników UMiG Borne Sulinowo wziął udział  

w szkoleniu dot. tworzenia PRL (Programu Rozwoju Lokalnego) oraz WPI 

(Wieloletniego Planu Inwestycyjnego).  

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

osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-

wiejskie”. 

Referat Promocji i Współpracy prowadzi pilotażowy program PFRON „Uczeń 

na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne 

zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. O 

dofinansowanie w programie mogą się ubiegać osoby posiadające ważne 

orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole podstawowej, gimnazjum 

lub szkole ponadgimnazjalnej. 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 

- w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum- 2000 zł w ciągu 

jednego roku szkolnego,  

- w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania 

czesnego – 3000 zł w ciągu jednego roku szkolnego, 
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- w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do 

uiszczania opłat za naukę (czesnego) – 4000 zł w ciągu jednego roku 

szkolnego. 

Wnioski przyjmowane są do 30 września 2007roku. 

 
MATERIAŁY PROMOCYJNE 

 
83. Wydano 500 szt. proporczyków z herbem Gminy Borne Sulinowo oraz logo 

Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa (279 szt. 

przekazano organizatorom IV Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych  

w Bornem Sulinowie). 

84. Opracowano dla firmy GOS Szczecin dane dot. Miasta i Gminy Borne Sulinowo, 

bazy noclegowej, bazy gastronomicznej, danych teleadresowych instytucji 

użyteczności publicznej, szlaków pieszych, rowerowo-pieszych i rowerowych   

w Gminie Borne Sulinowo. Informacje te zostaną zamieszczone w 

„Przewodniku istniejących szlaków pieszych i rowerowych na terenie Związku 

Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. 

85. Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego zbiorcze zestawienie imprez o charakterze 

kulturalnym, sportowym, turystycznym bądź gospodarczym zaplanowanych 

na rok 2008 w Gminie Borne Sulinowo. Opracowanie posłuży Urzędowi 

Marszałkowskiemu do opracowania budżetu Województwa 

Zachodniopomorskiego, a Gminie Borne Sulinowo do ewentualnego zdobycia 

dodatkowego dofinansowania imprez zaplanowanych na 2008 rok. 

86. Przygotowano udział Gminy Borne Sulinowo w Powiatowych Dożynkach  

w Grzmiącej, które odbyły się 15 września 2007roku. Na udział Gminy Borne 

Sulinowo złożyły się m.in. wystawa prac Środowiskowego Domu Samopomocy  

 w Bornem Sulinowie, wystawa prac lokalnej artystki Pani Bogumiły Celer, 
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występy zespołów „Podlotki” i „Alebabki” oraz prezentacja wieńców 

dożynkowych sołectw Gminy Borne Sulinowo. 

87. Na bieżąco przekazywane są przez Referat Promocji i Współpracy informacje 

do mediów (Radio Eska, Głos Koszaliński) dot. prowadzonych przez referaty  

tut. Urzędu spraw oraz wydarzeń odbywających się na terenie Miasta i Gminy 

Borne Sulinowo.  

88. Uruchomiono Centrum Informacji Turystycznej przy ul. B. Chrobrego 3A  

w Bornem Sulinowie. Aktywnie uczestniczono w tym procesie zapewniając 

m.in. materiały promocyjne, przygotowano wystrój  CIT,  pozyskano materiały 

od lokalnych wydawców, przygotowano niezbędne umowy przekazania 

materiałów promocyjnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz umowy 

komisu z lokalnymi wydawcami. 

89. Opracowano sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie dot. 

stanu i przebiegu szlaków rowerowych w gminie oraz potrzeb inwestycyjnych 

w tym zakresie. 

 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 
90. Dnia 05 lipca 2007r. Referat Promocji i Współpracy przygotował wraz z 

Szczecineckim Centrum Wspierania Biznesu pierwsze z cyklu szkoleń dla 

lokalnych organizacji pozarządowych nt. „Przygotowania organizacji 

pozarządowych do absorpcji środków pomocowych”. W szkoleniu wzięło 

udział 20 przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych.  

Kolejne szkolenie dot. pozyskiwania środków pomocowych przez organizacje 

pozarządowe odbyło się dn. 22.08.2007r. w siedzibie UMiG Borne Sulinowo. 

91. Na podstawie § 11 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

podpisane zostały porozumienia dot. otrzymania dotacji na realizację zadań  

 z dwoma organizacjami pozarządowymi tj. Ludowym Klubem Sportowym 

„Orzeł” Łubowo oraz Stowarzyszeniem Trzeźwościowym Klub Abstynenta 

"Pierwszy Krok" z Bornego Sulinowa.   
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92. W dniach 20-21 sierpnia br. w UMiG Borne Sulinowo odbyło się spotkanie dot. 

tworzenia PRL (Programu Rozwoju lokalnego) i WPI (Wieloletniego Programu 

Inwestycyjnego).  

93. Zgodnie z zawartymi umowami, organizacje pozarządowe dostarczyły 

częściowe sprawozdania z realizacji zadań powierzonych przez Gminę Borne 

Sulinowo.  

W związku z brakiem zastrzeżeń co do wydatkowania przez organizacje 

dotacji, wypłacone zostały kolejne transze środków finansowych. 

 
WSPÓŁDZIAŁANIE Z JEDNOSTKAMI POMOCNICZYMI 

 

94. W dniu 14 września br. przesłano Radom Sołeckim z terenu Gminy Borne 

Sulinowo informacje o czterech aktualnych konkursach grantowych m.in.:  

- Konkurs grantowy Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie "Nasza wieś 

naszą szansą" czyli co można zrobić za 10 000 złotych by podnieść jakość życia 

w naszej wsi, gminie lub osiedlu po-pegeerowskim? 

- Konkurs grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży „Równać szanse 

2007”  

- Konkurs grantowy Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Nokii „Make a 

Connection! Przyłącz się!”  

- Konkurs grantowy Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie „Nasza 

świetlica, Nasz Klub”. 

 
OŚWIATA 

 
95. Na wnioski dyrektorów szkół, wszczęto postępowania egzekucyjne  

w administracji, celem przymuszenia rodziców do zapewnienia regularnego 

uczęszczania dzieci do szkoły. 



~ 29 ~ 
 

96. Na bieżąco realizowane jest zadanie własne Gminy Borne Sulinowo tj. kontrola 

realizacji obowiązku szkolnego młodzieży w wieku 16 – 18 lat. Pracownik 

Referatu PW tut. Urzędu prowadzi bieżącą korespondencję z dyrektorami szkół  

z terenu Gminy Borne Sulinowo i Powiatu Szczecineckiego w celu ustalenia 

miejsc spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów Gminy Borne Sulinowo. 

 
DOFINANSOWANIE MUNDURKÓW I WYPRAWEK SZKOLNYCH 

 

97. Dnia 11 czerwca br. wszczęto procedurę związaną z dofinansowaniem 

mundurków i wyprawek szkolnych zgodnie z projektem rozporządzenia Rady 

Ministrów. Zgodnie z wytycznymi projektu do szkół na terenie gminy Borne 

Sulinowo rozesłane zostały wnioski wraz zaleceniami dotyczącymi procedury 

przyznawania pomocy finansowej uczniom. Informacja o pomocy 

przysługującej uczniom została umieszczona na gminnej stronie internetowej 

(www.bornesulinowo.pl) oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Gminy 

Borne Sulinowo. W związku z informacjami zamieszczanymi na stronie 

internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie, a dotyczącymi przedłużania 

terminów składania wniosków o dofinansowanie wyprawek i mundurków, 

procedura nie jest zakończona. Obecnie rozdysponowana została pomiędzy 

szkoły z terenu Gminy Borne Sulinowo kwota w wysokości 27.320 złotych.  

 

STYPENDIA 

98. W związku z dotacją celową Wojewody Zachodniopomorskiego dla uczniów, 

decyzją administracyjną, przyznana została II transza stypendium szkolnego na 

rok szkolny 2006/2007.  Stypendium zostało wypłacone w Banku Spółdzielczym  

w dniach 13, 14, 15 lipca bieżącego roku. Do 31 sierpnia br. przyjmowane były 

od wnioskodawców faktury rozliczające stypendium. W związku z 

nierozliczeniem się poszczególnych wnioskodawców z drugiej transzy 
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stypendium, wszczęto procedurę związaną z wystawianiem wezwań i tytułów 

egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego w Szczecinku. 

99. W związku ze stypendium socjalnym przyznawanym na rok szkolny 2007/2008, 

do szkół dostarczone zostały formularze wniosków. Do dnia 17 września br. 

przyjmowane były wnioski wraz z załącznikami. Powołana nowym 

zarządzeniem Burmistrza Komisja Stypendialna, na drodze postępowania 

administracyjnego ustali osoby, którym przysługuje stypendium szkolne. 

100. Dla uczniów ze szkół Gminy Borne Sulinowo przyznano stypendia 

motywacyjne Burmistrza Miasta i Gminy Borne Sulinowo w wysokości 3800 zł 

za osiągnięcia w nauce i 1150 zł za osiągnięcia sportowe. Pracownik Referatu 

PW wykonał dyplomy okolicznościowe dla wyróżnionych uczniów. 

 
ZATRUDNIENIE SKAZANYCH 

 
101. Gmina Borne Sulinowo na podstawie porozumienia z Sądem Rejonowym  

w Szczecinku prowadzi nieodpłatnie dozorowane prace na cele społeczne, do 

których kierowane są osoby posiadające wyrok – zamianę kary pozbawienia 

wolności na odpracowanie godzin na cele społeczne. Tą formą resocjalizacji 

objęto w miesiącu lipcu br. 4 osoby z 24 zgłoszonych przez Sąd, zaś w miesiącu 

sierpniu br. 5 osób z 25. Osoby te kierowane są głównie do prac porządkowych 

na terenie gminy w miejscu zamieszkania. 

 
DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

102. W okresie międzysesyjnym odbyły się dwa posiedzenia w/w Komisji. Komisja  

   wezwała na posiedzenie do stawienia się 14 osób w celu zmotywowania do   

    podjęcia leczenia odwykowego. Stawiło się 5 osób z wezwanych.  

103. Ponadto złożono 6 wniosków do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny  

     i Nieletnich o zobowiązanie do leczenia odwykowego. 
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104. Do Komisji wpłynęły  4 wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego. 

Ponadto skierowano do biegłych – psychologa i psychiatry 8 teczek akt 

spraw w celu przebadania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia osób 

od alkoholu. 

105. W okresie międzysesyjnym zostały zorganizowane 3 uroczystości wręczenia 

medali za długoletnie pożycie małżeńskie. 

 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

 
106. Trwają prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Borne Sulinowo w granicach administracyjnych 

miasta.  

Z uwagi na powtórzenie ostatniego etapu prac planistycznych związanych 

ze studium uwarunkowań od 19 września 2007 r. do 22 października 2007 r. 

projekt studium uwarunkowań został wyłożony do publicznego wglądu. W 

dniu 10 października br. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bornem 

Sulinowie odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 

studium rozwiązaniami. 

107. Rozesłano zapytanie do architektów w sprawie oferty dotyczącej 

opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 6 

nieruchomości położonych w miejscowości Dąbrowica. 

108. Wydano: 

a) 40 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 

b) 90 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

c) 11 decyzji  podziałowych, 

d) 5 decyzji rozgraniczenia nieruchomości, 

e) 15 postanowień podziałowych, 

f) 7 opinii odnośnie zgodności z miejscowym planem, 

g) 2 zaświadczenia o zalesieniu gruntów rolnych, 
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h) 3 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym 

dwie decyzje pozytywne, dla inwestycji polegających na budowie domów 

jednorodzinnych w miejscowości Ciemino. Jedna decyzja została wydana 

negatywnie ze względu na ochronę terenów cennych przyrodniczo. 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
109. W ramach edukacji ekologicznej w dniach 14-15 i 22 września br. na terenie 

Gminy Borne Sulinowo przeprowadzono akcję pod nazwą "Sprzątanie 

Świata - Polska 2007", w której udział wzięły szkoły podstawowe, gimnazja 

oraz szkoły ponad gimnazjalne z terenu Gminy. Gmina zakupiła worki i 

rękawiczki dla uczestników akcji. 

110. Prowadzonych jest siedem postępowań w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

111. W ramach prac zmierzających do zagospodarowania terenów zielonych  

w miejscowości Borne Sulinowo Starosta Szczecinecki wydał zezwolenie na 

usunięcie wnioskowanych drzew. Przystąpiono do wyłonienia firmy, która 

dokona usunięcia drzew. 

112. Wykonany został Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla Gminy Borne 

Sulinowo na okres od 01.01.2007r. do 31.12.2016 roku. 

113. Wydano: 

-  18 decyzji w sprawie wycinki drzew, w tym 3 decyzje negatywne oraz  15 

decyzji pozytywnych, 

- 9 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia. 

 
INWESTYCJE 

 
114. W związku z przystąpieniem Gminy do projektu „Opracowania 

subregionalnego programu rewitalizacji miast, gmin i powiatów Dorzecza 
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Parsęty (planów odnowy miejscowości) na bazie polsko-niemieckiego 

markowego produktu turystycznego Szlak Solny” złożono wnioski w 

Starostwie Powiatowym w Szczecinku o zamiarze przystąpienia do 

wykonania robót budowlanych polegających na: 

a) budowie placu zabaw na plaży w m. Piława, 

b) doposażeniu placu zabaw w m. Silnowo wraz z remontem ogrodzenia, 

c) wyremontowaniu istniejącej posadzki sali głównej w świetlicy wiejskiej  

w miejscowości Łubowo. 

115. W ramach zadania „Zakup i remonty przystanków autobusowych”: 

a) zamontowano kosze typu „kacper” przy przystankach aut. w m. Jeleń  

i Przyjezierze, 

b) przeprowadzono gruntowny remont przystanku w m. Śmiadowo, 

c) uzupełniono szyby w wiacie przystankowej w m. Krągi, 

d) naprawiono pokrycie dachu przystanku w m. Międzylesie, 

e) przeniesiono wiatę przystankową z m. Silnowo do m. Starowice, 

f) zakupiono farby i odnowiono przystanki w m. Juchowo, Rakowo, Radacz, 

Silnowo, Jeleń, Dąbie, Kucharowo, Kądzielnia, 

g) utwardzono zatokę przy przystanku w m. Kądzielnia, 

116. Zlecono i wykonano bramę wjazdową i dwie furtki wejściowe na stadion 

sportowy w Bornem Sulinowie. 

117. Wyremontowano budynek Gminnego Centrum Informacji Turystycznej. 

Trwają prace nad wykonaniem centralnego ogrzewania poprzez podłączenie do 

CO budynku urzędu. 

118. Zlecono Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Bornem Sulinowie 

wyczyszczenie w pasach drogowych wszystkich studzienek wpustowych 

kanalizacji deszczowej na terenie miasta Borne Sulinowo.  

119. Przystąpiono do prac remontowych w lokalu mieszkalnym, w którym ma 

powstawać punkt apteczny w m. Silnowo. Wykonawcą prac remontowych na 

mocy umowy-porozumienia jest dzierżawca Pani Józefa Blus-Lasek. 
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120. Trwają prace budowlane związane z rozbiórką budynku dworku (biurowca)  

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

z uprzątnięciem terenu w zamian za pozyskany materiał. 

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

terytorium Polski zbiorowych cmentarzy żołnierzy byłej Północnej Grupy 

Wojsk Armii Radzieckiej i członków ich rodzin rozstrzygnięto przetarg i 

podpisano umowę z wykonawcą. Obecnie trwają prace związane z remontem i 

renowacją cmentarza radzieckiego. 

122. W ramach  dotacji celowej „Pomoc Państwa w dożywianiu” zakupiono dla 

Szkoły Podstawowej w Jeleniu stoliki oraz krzesełka do stołówki szkolnej, 

zamówiono krzesła do stołówki dla szkoły Podstawowej w Juchowie oraz  

wyłoniono dostawcę na zakup sprzętu gastronomicznego dla szkół. 

123. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i wyłoniono wykonawcę na zadanie: 

„Likwidacja zagrożenia związanego z niewybuchami i niewypałami na terenia 

miasta Borne Sulinowo”. 

124. W celu możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe z środków UE w 

ramach Programu Operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa 

X – Infrastruktura przyjazna środowisku przeprowadzono postępowanie w 

zakresie zamówień publicznych i wyłoniono firmę projektową na wykonanie 

dokumentacji dotyczącej zadań:  

a) „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łubowie”, 

b) „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem 

Sulinowie” 

125. Uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie świetlicy wiejskiej w m. 

Juchowo. 

126. Zamontowano urządzenia zabawowe na placu w miejscowości  

Silnowo i przy plaży zielonej w Bornem Sulinowie.  

127. W trakcie projektowania jest zadanie rozdziału sieci deszczowej od kanalizacji 

sanitarnej w ul. Lipowej w Bornem Sulinowie. 
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128. Zakończono prace związane z remontem dróg gminnych na terenie gminy 

Borne Sulinowo, w tym m.in. wyremontowano drogę do m. Kucharowo 

Kolonia, Przyjezierze, Krągi, Juchowo, drogę dojazdową do garaży przy  

ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie. 

129. Zakupiono i zamontowano znaki drogowe. Osiedle przy ul. Sportowej zostało 

oznakowane, jako strefa zamieszkania, a zjazd z ul. Lipowej do plaży zielonej  

w Bornem Sulinowie został oznakowany zakazem wjazdu samochodów 

ciężarowych. 

130. Trwają prace związane z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych 

jezdni i chodników na terenie miasta i gminy. 

131. Dokonano przeglądu oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Na tej 

podstawie wyremontowano uszkodzone lampy. Sukcesywnie trwają prace 

związane z myciem kloszy lamp parkowych na terenie miasta. 

132. Zagospodarowano teren działek gminnych nr 12 i 13 obręb 07 

zlokalizowanych przy Komisariacie Policji w Bornem Sulinowie. 

Zagospodarowanie terenu polegało na niwelacji, utwardzeniu istniejących dróg 

wewnętrznych, obsianiu trawą skwerku zieleni oraz ustawieniu dwóch ławek i 

kosza. W następnym etapie zaplanowano dokonanie nasadzeń krzewów 

ozdobnych. 

133. Złożono wniosek w Starostwie Powiatowym w Szczecinku o zamiarze 

przystąpienia do wykonania robót budowlanych polegających na 

wyremontowaniu chodnika w pasie drogowym ulicy B. Chrobrego od 

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

134. Zakupiono ławki oraz donice betonowe w celu zagospodarowania terenów 

gminnych. 

135. W dniu 8 sierpnia br. odbyło się  spotkanie pomiędzy przedstawicielami  

Gminy Borne Sulinowo, P.U.K. Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie, oraz generalnym 

wykonawcą zadania pn.: „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego  
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w oparciu o biomasę w Bornem Sulinowie.” tj. PNT „CIBET” dotyczyło ono 

przeglądu gwarancyjnego kotłowni i sieci ciepłowniczej. 

136. Złożono wniosek w Starostwie Powiatowym w Szczecinku o przystąpieniu do 

wykonania robót budowlanych polegających na wyremontowaniu przyłącza 

ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. M. Konopnickiej 5. 

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

137. W zakresie zadania: "Modernizacja sieci deszczowej w Bornem Sulinowie" 

przeczyszczono odcinki sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kruczkowskiego, 

Chrobrego, Spacerowej, Sosnowej. 

138. W ramach zadania: "Modernizacja kuchni z zapleczem i stołówką w Zespole 

Szkół w Łubowie" przeprowadzono postępowanie w zakresie zamówień 

publicznych na wykonanie dokumentacji projektowej. Nie wpłynęła żadna 

oferta. Wysłano kolejny raz zapytanie do firm projektowych.  

139. Zakupiono   kostkę   typu   "Polbruk"   na  budowę parkingu  przy   

ul. Sosnowej w Bornem Sulinowie. 

140. W ramach zadania: "Przygotowanie kąpielisk w m. Radacz, Piława, Juchowo" 

nawieziono około 200 ton piasku na plażę w m. Piława, około 100 ton piasku na 

plażę w m. Radacz oraz około 50 ton piasku na plażę w m. Rakowo.  

 

 
 
Borne Sulinowo, dn. 18 września 2007 r. 


