
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  23 września 2008 roku. 

 

SPOTKANIA 

 
1.  24 września br. 

-  Spotkanie z projektantem firmy Cat  Studio – Ogólnodostępne Strefy Rekreacji na terenie Gminy Borne 

Sulinowo 

- spotkanie z Dyrektorem Teatru Broadway w Szczecinie  - projekt budowy Ośrodka    Szkoleniowego dla 

Środowisk Twórczych w miejscowości Komorze. 

2.  25 września br.   spotkanie z przebywającymi na terenie Bornego Sulinowa Dyrektorami   SANEPID-ów 

w Polsce 

3.  26 września br. 

-  spotkanie z Panem Józefem Wisłockim oraz mecenasem Mirosławem Wacławskim - próba negocjowania  

zakończenia i rozliczenia budowy budynku przy ul. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie.    

 -  Zastępca Burmistrza uczestniczył w uroczystym otwarciu nowego boiska Orlik 2012  w Ośrodku Szkolno -

Wychowawczym w Świątkach .  

4.  30 września br .- Wywiad dla Radia Eska . 

   5.  01 października br.   

-  spotkanie z właścicielem firmy Borne Invest w sprawie prowadzonej działalności gospodarczej oraz zastoju 

w realizowanych a raczej zapowiadanych  inwestycjach .   

- Spotkanie z Dyrektorami Szkół prowadzonych przez gminę Borne Sulinowo, omówienie realizacji budŜetu 

szkół i planowanych kontroli..  

6.  02 października br . udział w uroczystościach  50-lecia powstania oddziału Polskiego Związku Emerytów 

Rencistów i Inwalidów w Szczecinku . 

7. 03 października br . Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego  - Starostwo  

Powiatowe. 

8.   07 października br.  Rada Społeczna ZOZ-u Borne Sulinowo. Zaopiniowanie zmian w planie finansowym. 

9.  09 października br. wizyta przedstawiciela Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej.  

10. 10 października br . ślubowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej w Jeleniu. Spotkanie  

z Biskupem. 

11. 13 października br.   

- spotkanie z przedstawicielami Klubu Orzeł z Łubowa. Omówienie potrzeb Klubu w przyszłym sezonie. 

- spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej z Dyrektorami i Nauczycielami.  

12. 16 października br.  Dzień  Seniora i Jubilata  w Łubowie. 
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13. 17 października br . zebranie w Juchowie z mieszkańcami Kądzielni – dot. Konfliktu w sprawie opłat  

i pobierania wody między mieszkańcami a Spółką. 

14. 21  października br.    

- spotkanie  z Panem Bielickim Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej z Bornego Sulinowa 

dotyczące specjalistycznych programów komputerowych  

-  spotkanie z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej budynków przy ulicy Al. Niepodległości 

nr 9 i 11 

15. 23  października br.   spotkanie z Panem Andrzejem Wdowiakiem - Prezesem Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji ze Szczecinka  

16. 23  października br.   spotkanie z przedstawicielami Fundacji Imienia Stanisława Karłowskiego 

w sprawie budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Juchowo 

17. 24  października br .  

- spotkanie z Panem Edwardem Wąsielem  Kanclerzem Uniwersytetu Śląskiego w sprawie 

inwestycji planowanych w Bornem Sulinowie 

- uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu  Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Powiatu 

Szczecineckiego 

18. 27  października br.  uczestnictwo w posiedzeniu Wierzycieli SM Wspólnota w upadłości 

19. 28  października br . uroczyste Obchody Dnia Seniora w DPS w Bornem Sulinowie 

20. 29  października br.   - ślubowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej w Bornem 

Sulinowie 

W okresie międzysesyjnym do dnia 17 października w sprawach skarg i wniosków przyjęto  

61 interesantów. 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

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

w sposób zwyczajowo przyjęty informację o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaŜy: 

•      lokalu mieszkalnego nr 7, połoŜonego w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07, 

w budynku przy Al. Niepodległości 30A, na działce oznaczonej w rejestrze gruntów  

Nr 53/2 o pow. 0,2289 ha,  

• działki zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 89/178 o pow. 0,0637 ha, połoŜonej  

w Bornem Sulinowie, obręb 06, 

• lokalu uŜytkowego nr 5, połoŜonego w miejscowości Osiczyn, obręb Juchowo, na działce oznaczonej 

w rejestrze gruntów działką Nr 6/2 o pow. 0,9000 ha,   

• działki zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 55/16 o pow. 0,0339 ha, połoŜonej  

w Bornem Sulinowie, obręb 07. 

22. Podpisano akty notarialne zbycia nieruchomości: 

• niezabudowanych, połoŜonych w miejscowości Kragi, obręb Kragi, gmina Borne Sulinowo, 

oznaczonych w rejestrze gruntów działkami Nr 333 i 334 o pow. 0,1104 ha,  



 3 

• niezabudowanej, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06, gmina Borne Sulinowo, 

oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 87/105 o pow. 0,0022 ha,  

• niezabudowanej, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06, gmina Borne Sulinowo, 

oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 89/179 o pow. 0,0647 ha,  

• niezabudowanej, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06, gmina Borne Sulinowo, 

oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 87/86 o pow. 0,0020 ha,  

• niezabudowanej, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06, gmina Borne Sulinowo, 

oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 37/72 o pow. 0,1707 ha,  

• niezabudowanej, połoŜonej w miejscowości Starowice, obręb Starowice, gmina Borne Sulinowo, 

oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 39/1 o pow. 0,4800 ha,  

23. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2007 r. Nr 191, poz. 

1365) przesłano do Urzędu Wojewódzkiego miesięczne sprawozdanie o realizacji art. 1 w. cytowanej 

ustawy. 

24. Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Szczecinku – Wydziału Ksiąg Wieczystych o ujawnienie w księdze 

wieczystej: 

• Nr 16358 nieruchomości, połoŜonych w woj. zachodniopomorskim, powiecie    szczecineckim, gminie 

Borne Sulinowo, obręb Nobliny, miejscowości Nobliny, oznaczonych w ewidencji gruntów działkami 

Nr 9 o pow. 0,1500 ha, Nr 100 o pow. 0,0900 ha i Nr 130/1 o pow. 0,1100ha; 

• Nr 17507 nieruchomości, połoŜonej w woj. zachodniopomorskim, powiecie szczecineckim, gminie 

Borne Sulinowo, obręb Jelonek, miejscowości Jelonek, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 58 

o pow. 0,2300 ha; 

• Nr 16756 nieruchomości, połoŜonej w woj. zachodniopomorskim, powiecie szczecineckim, gminie 

Borne Sulinowo, obręb Krągi, miejscowości Krągi, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 331/2 

o pow. 0,0600 ha; 

• Nr 16570 nieruchomości, połoŜonej w woj. zachodniopomorskim, powiecie szczecineckim, gminie 

Borne Sulinowo, obręb Krągi, miejscowości Krągi, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 99  

o pow. 0,0400 ha; 

• Nr 16681 nieruchomości, połoŜonych w woj. zachodniopomorskim, powiecie szczecineckim, gminie 

Borne Sulinowo, obręb Radacz, miejscowości Radacz, oznaczonych w ewidencji gruntów działkami 

Nr 30/2 o pow. 0,0900 ha, Nr 36/2 o pow. 0,0400 ha i Nr 36/6 o pow. 0,0200 ha; 

• Nr 16952 nieruchomości, połoŜonej w woj. zachodniopomorskim, powiecie szczecineckim, gminie 

Borne Sulinowo, obręb Okole, miejscowości Okole, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 43/2 

o pow. 0,1300 ha, 

• Nr 16307 nieruchomości, połoŜonej w woj. zachodniopomorskim, powiecie szczecineckim, gminie 

Borne Sulinowo, obręb Silnowo, miejscowości Silnowo, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 

215 o pow. 0,1000 ha. 
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25.  Udzielono Starostwu Powiatowego w Szczecinku 19 –tu informacji, w sprawie realizacji  roszczeń z tyt. 

pozostawionego mienia poza granicami państwa polskiego poprzez nabycie prawa własności lub 

uŜytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. 

26. Zawarto umowy na dzierŜawę (najem), następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Borne Sulinowo: 

•     Ogródek działkowy nr 69 połoŜony w kompleksie ogródków działkowych oznaczonych  

w ewidencji gruntów numerem 147 i 148, obręb Krągi w miejscowości Krągi. Okres dzierŜawy 10 lat, 

stawka czynszu 0,10 zł za m2. 

•      Część budynku magazynowo – garaŜowy o powierzchni 97,20 m2, połoŜonego na działce oznaczonej 

w ewidencji gruntów numerem 7/363, obręb Borne 05   w miejscowości Borne Sulinowo. Okres 

dzierŜawy 3 lata, stawka czynszu z tytułu dzierŜawy 1,50 zł. za m2 + 22% VAT miesięcznie + podatek 

od nieruchomości. 

27.   Wystawiono ofertę nieruchomości przeznaczonych do dzierŜawy, najmu: 

• Część działki o powierzchni 224 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 37/105, obręb Borne 

06 przy ul. Reja w miejscowości Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata, minimalna stawka z tytułu 

dzierŜawy: 200,00 zł. + 22 % VAT rocznie + podatek  od nieruchomości, 

●  Część działki o powierzchni 230 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 115/11, obręb Borne 

Przyjezierze w miejscowości Przyjezierze. Okres dzierŜawy 3 lata, minimalna stawka z tytułu 

dzierŜawy: 200,00 zł. + 22 % VAT rocznie + podatek   od nieruchomości, 

●   Część działki o powierzchni 1174 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 36/9, obręb Borne 07 

przy ul. RóŜanej w miejscowości Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata, minimalna stawka czynszu 

z tytułu dzierŜawy: 0,50 zł. za m2 + 22% VAT rocznie +  podatek od nieruchomości, 

●   Nieruchomość niezabudowana o powierzchni 0,1195 ha, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 

53/11, obręb Silnowo w miejscowości Silnowo. Okres dzierŜawy rok, minimalna stawka z tytułu 

dzierŜawy: 0,15 zł. za m2 + 22%VAT  rocznie + podatek od nieruchomości, 

●   Nieruchomość niezabudowana o powierzchni 0,1007 ha, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 

53/13, obręb Silnowo w miejscowości Silnowo. Okres dzierŜawy rok, minimalna stawka z tytułu 

dzierŜawy: 0,15 zł. za m2 + 22%VAT  rocznie + podatek od nieruchomości, 

●   Nieruchomość zabudowaną budynkiem magazynowo – garaŜowym o powierzchni 140,80 m2, 

połoŜonym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 89/181, obręb Borne 06, przy ul. 

Wodociągowej w miejscowości Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 1,5 miesiąca, minimalna stawka 

czynszu z tytułu dzierŜawy: 1,50 zł. za m2 + 22 % VAT miesięcznie + podatek nieruchomości,  

28. Wydano dla rolników zaświadczenia o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego oraz uŜytków rolnych 

w ilości –14 szt.. 

29.  Wydano zaświadczenia o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego w ilości – 6 szt.. 

30. Wydano 45 decyzji przyznających zwrot paliwa akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 

31. Wysłano do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Środowiska i Rolnictwa wniosek  

o przyznanie dotacji celowej dla Gminy na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. 
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32. Wysłano informację do sołtysów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla 

rodzin rolniczych,  w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub 

huragan w 2008 r. 

33. Dwukrotnie uczestniczono w mediacjach w szacowaniu szkód spowodowanych przez zwierzynę leśną  

w miejscowości Łączno. 

FINANSE 

 
34. W sprawie wniosku z dnia 3 września 2008 roku Nr FB.3010-271/2008 do Ministerstwa Edukacji 

Narodowej Departamentu Ekonomicznego o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej  

       z 0,6 % rezerwy w roku 2008 z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla 

zwalnianych nauczycieli (wnioskowana kwota 35.445,90 zł) otrzymaliśmy informację telefoniczną, iŜ 

odpowiedzi na wniosek moŜemy się spodziewać w terminie do dnia 15 listopada 2008 roku. 

35. Zarządzeniem Nr 65/2008 Burmistrza Gminy Borne Sulinowo z dnia 30 września 2008 roku dokonano 

zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na podstawie: 

 - pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.MW-3011-2/143/2008  

z dnia 9 września 2008 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 11.040,00 zł  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne 

przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – zgodnie z uchwałą Rady 

Ministrów Nr 152/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom  

w 2008 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne 

przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub  

w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – Wyprawka szkolna”; 

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.JP-3011-2/148/2008  

z dnia 16 września 2008 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 3.000,00 zł  

z przeznaczeniem na dofinansowanie bieŜącej działalności ośrodków pomocy społecznej. Ponadto 

dokonano przeniesienia środków (+, -) w kwocie 54.072,48 zł między rozdziałami  

i paragrafami m.in. na podstawie: 

- pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu Nr SP-3010/11/2008 z 30.09.2008 r., 

 - pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS 3014/10/2008    

z dnia 19.09.2008 r., 

 - pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS 

3014/6/POKL/2008 z dnia 30.09.2008 r.. 

36.  Do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przesłano kwartalne 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 III kwartału roku 2008.  

37.  Do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przesłano sprawozdania Rb-50 - 

kwartalne sprawozdania o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III 

kwartał 2008 roku.  
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38.  W terminie do dnia 24 października 2008 roku zostaną przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania finansowe za okres od początku roku do 

dnia 30 września 2008 roku: 

- Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyŜce/deficycie, 

- Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŜetowych jednostki samorządu terytorialnego, 

- Rb-N – sprawozdanie o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych, 

- Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŜetowych jednostki samorządu terytorialnego, 

- Rb-Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz gwarancji i poręczeń, 

Ponadto przesłano sprawozdania zbiorcze Rb-N i Rb-Z samorządowych instytucji kultury i samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

39.  Wystąpiono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z wnioskiem o zwiększenie 

dotacji celowej na 2009 rok przekazywanej z budŜetu państwa na finansowanie realizacji zadań z zakresu 

administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień z organami 

administracji rządowej oraz w zakresie dochodów pozyskiwanych z tytułu realizacji  zadań z zakresu 

administracji rządowej, naleŜnych Skarbowi Państwa w dziale 750 rozdziale 75011 § 2010. Dotychczas 

otrzymywaliśmy z budŜetu państwa dotację tylko na wynagrodzenie pracownika zajmującego stanowisko 

kierownicze w USC, a z budŜetu gminy finansowane są wynagrodzenia pracowników, którzy realizują 

takŜe inne zadania z zakresu administracji rządowej tj.: dowody osobiste, ewidencja ludności, spisy rolne, 

obrona cywilna.  

40. Wystąpiono do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie z wnioskiem o rozłoŜenie na raty 

naleŜności powstałej po likwidowanej jednostce Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Bornem Sulinowie. Zaproponowano następujące raty i terminy spłaty: 

 - 20.000,00 zł  płatne do 30.11.2008 r. 

 - 20.000,00 zł  płatne do 31.01.2009 . 

 - 20.000,00 zł  płatne do 28.02.2009 r.  

 - 16.023,21 zł  płatne do 31.03.2009 r. 

41.  Do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 

Zamiejscowy w Koszalinie przesłano zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych 

przez Dominikę Kwintę – pełniącą funkcję Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem 

Sulinowie oraz przez Elwirę Chyska – pełniącą funkcję Głównej Księgowej w tej instytucji. 

Wymienione osoby naruszyły dyscyplinę finansów publicznych poprzez popełnienie czynu 

polegającego na dokonaniu wydatku ze środków publicznych z przekroczeniem upowaŜnienia oraz na 

dopuszczeniu do dokonania wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej  

w rocznym planie finansowym jednostki wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków  

w zakresie kontroli finansowej w rozumienia art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114  

z późniejszymi zmianami).  

42.  W sprawie wykonania uchwały Nr XXIII/245/2008 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

23 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w roku budŜetowym 2008: 
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- pismem Nr FB.3010-32/2008 w dniu 15 października 2008 roku wystąpiono do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie z wnioskiem o wydanie opinii o moŜliwości spłaty w latach 2009-2012 

poŜyczki w kwocie 200.000,00 zł zaciąganej w Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie na 

sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej w Bornem 

Sulinowie”. 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE 

 

43. W miesiącu październiku 2008 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie informację 

o nieudzielaniu pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym tj. za 

miesiąc wrzesień 2008 r. 

44. W miesiącu październiku 2008 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w III kwartale 2008 roku.  

45. W miesiącu październiku  2008 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Rb-27 S za okres od początku roku do dnia 30 

września 2008 roku.  

46. W miesiącu październiku  2008 r. przesłano do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie 

informację o stanie realizacji odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego 

za III kwartał 2008 roku. 

47. W miesiącu październiku przesłano do podatników upomnienia dot. III raty zaległości podatkowych.  

 

PROMOCJA I WSPÓŁPRACA 

 

48. Udział w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym  

a) kontynuacja projektów: 

-  „Uczeń na wsi-pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy 

wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” - Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym 57 

wniosków o dofinansowanie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Borne 

Sulinowo w ramach obszaru A programu PFRON „Uczeń na wsi”.  Komisja pozytywnie rozpatrzyła 

54 wnioski. Do PFRON O/Zachodniopomorski wystąpiono o przyznanie kwoty 125 306,25 zł na 

realizację w/w. 

- „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym w gminie Borne 

Sulinowo” -  koordynacja projektu finansowanego z EFS . Podjęto działania mające na celu 

aktualizację harmonogramu projektu. Zaktualizowany wniosek przesłano do Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Szczecinie. 

b) przygotowania do złoŜenia wniosków o dotacje 

- PROW 2007-13 „Odnowa Wsi”  

• „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref 

sportowo-rekreacyjnych” –  odbyły się robocze spotkania z projektantem stref sportowo-rekreacyjnych. 

Wykonano plany zagospodarowania terenów. Wykonawca projektów przekazał pełną dokumentację 

techniczną niezbędną do zgłoszenia prac budowlanych do Starostwa Powiatowego.  
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•  „Byłe bazy wojskowe wokół morza Bałtyckiego” - udział w spotkaniu  z P. Johannes Bach Rasmussen 

poświęconemu idei opracowania wniosku „Byłe bazy wojskowe wokół Morza Bałtyckiego”. 

• „Modernizacja i adaptacja budynku koszarowego przy Al. Niepodległości na Ośrodek Edukacji 

Ekologiczno-Przyrodniczej” - uczestnictwo w Międzynarodowych Warsztatach Edukacyjno-

Muzealnych w Danii w Centrum Przyrodniczym Naturbornholm połączonych z prezentacją walorów 

przyrodniczych woj. zachodniopomorskiego.Ponadto odbyło się spotkanie z pracownikiem WFOŚ, 

Andrzejem Grzaną poświecone moŜliwości pozyskania środków finansowych z WFOŚ na adaptację 

budynku koszarowego przy Al. Niepodległości na Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Przyrodniczej. 

49. Promocja 

a) strona internetowa - bieŜąca aktualizacja  gminnej strony internetowej, 

b) współpraca z mediami. – dn. 19.09.2008 r. dla Głosu Koszalińskiego przekazano informacje dot. 

 prowadzonych projektów, spraw oraz wydarzeń odbywających się na terenie gminy Borne Sulinowo, 

które posłuŜyły do wydania wrześniowej wkładki Głosu Koszalińskiego „Regiony”. 

c) imprezy wystawiennicze – W dniach 25-27.09.2008 r.  pracownicy referatu wzięli udział w XVI 

Międzynarodowych Targach Turystycznych TT Warsaw Tour & Travel w Warszawie. 

d) materiały graficzne: 

 - Opracowano projekt graficzny banera na XVI Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw Tour 

& Travel,  

- Opracowano projekt i wykonano certyfikaty uczestnictwa oraz przepustki na Konferencję 

Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w Bornem Sulinowie, 

- Opracowano projekt graficzny logo dla Borneńskiego Centrum Inicjatyw Społecznych UNIVERSUM 

w Bornem Sulinowie, 

- Opracowano projekt i wykonano listy gratulacyjne i dyplomy dla pedagogów z okazji Dnia KEN. 

e) oznakowanie turystyczne gminy – zamontowano znaki drogowe atrakcji turystycznych i ciekawych 

miejsc na terenie gminy. Wartość zadania 26 198,00,- zł. 

50. Współpraca z organizacjami pozarządowymi  

a) bieŜąca aktualizacja internetowej stronę OSP Łubowo. 

b) Na podstawie Uchwały Nr XIV/152/2007 z dnia 6.12.2007r. poinformowano organizacje 

pozarządowe z terenu Gminy Borne Sulinowo o moŜliwości składania wniosków o dotację na realizację 

zadań w 2009r. Do dn. 15.10.2008 r. przyjmowano projekty zadań zgłoszonych do realizacji w roku 

2009. Sporządzono wykaz organizacji i kwot  dotacji otrzymanych  przez stowarzyszenia  w 2008r.  oraz 

kwot wnioskowanych na rok 2009. Rozpatrzono celowość zadań zaproponowanych do realizacji przez 

stowarzyszenia. 

c) Na podstawie Uchwały Nr XIV/152/2007 podpisano z Borneńskim Centrum Inicjatyw Społecznych 

„Universum” umowę na realizację zadania „Wyprawka dla Współczesnych Judymów” na kwotę  

2500,00 zł. 

51. Współpraca międzynarodowa 

a) z niemiecką gminą Kranenburg -  wystosowano zaproszenie do burmistrza gminy Kranenburg. Ze 

względu na konieczność przedstawienia kwestii współpracy z Gminą Borne Sulinowo na posiedzeniu 
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rady gminy Kranenburg, planowane na połowę października spotkanie Burmistrzów gminy Borne 

Sulinowo i Krananburg zostało przełoŜone na późniejszy termin. 

b) z AMT Anklam Land  - w dniach 10-12.10.2008 r. pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Borne 

Sulinowo uczestniczyli w wyjeździe do partnerskiej gminy Anklam Land. W trakcie pobytu omówiono 

kwestię dalszej współpracy gmin partnerskich m.in.: nowy kształt porozumienia o współpracy oraz 

planowany na maj 2009r. polsko-niemiecko-czeski turniej piłkarski w gminie Anklam Land.  

52. Organizacja imprez 

a) doŜynki gminne w Jeleniu - wykonano dokumentację fotograficzną imprezy, 

b) V Poligon Wędkarski Borne Sulinowo 2008 - przygotowano i przekazano nagrody na potrzeby 

organizatorów imprezy. Wykonano dokumentację fotograficzną imprezy. 

c) Międzynarodowe Zawody Modeli Pływających - wykonano dokumentację fotograficzną imprezy. 

 

OŚWIATA 

53. Wyprawka szkolna 

Opracowano i przesłano sprawozdanie dla Kuratorium Oświaty w Szczecinie  z realizacji programu  

dofinansowania wyprawek szkolnych przyznanych uczniom klas 0, I-III. 

54. Stypendia szkolne na rok 2008/2009  

Do 15 września br. przyjmowano wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium 

szkolnego. Komisja stypendialna rozpatrzyła 284 wnioski (z czego 33 negatywnie-ze względu na 

przekroczenie ustalonego  kryterium dochodowego). Zgodnie z art.  106 § 5 k.p.a.  wystosowano pisma do 

dyrektorów szkół z prośbą o udzielenie opinii na temat uczniów ubiegających się o stypendium.   

55. Zasiłki szkolne  

Wydano decyzje o przyznaniu zasiłków szkolnych w wysokości 320 zł dla dwojga uczniów z terenu 

Gminy Borne Sulinowo.   

56. Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych  

      Omówienie realizacji budŜetu szkół i planowanych kontroli. 

 

SPRAWY OBYWATELSKIE I SPOŁECZNE 

57. Zatrudnienie skazanych 

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 wrześniu  5 osób z 27 zgłoszonych, w miesiącu październiku do odpracowania kary 

stawiły się 4 osoby z 27 skierowanych przez Sąd. Osoby te kierowane są głównie do prac porządkowych 

w miejscu ich zamieszkania.  

58. Działalność  Komisji ds. PRPA 

a) W okresie międzysesyjnym odbyły się 2 posiedzenia Komisji, na które wezwano 14 osób w celu 

zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego. Stawiło się 6 osób, z których 2 podjęły decyzję  

o dobrowolnym zgłoszeniu się na terapię w systemie stacjonarnym lecznictwa odwykowego. Jednej  

osobie współuzaleŜnionej i 2 uzaleŜnionym zakupiono bilety miesięczne z przeznaczeniem na dojazd na 
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zajęcia terapeutyczne w systemie dziennym, 5 osób skierowano na badania okresowe i terapię 

podtrzymującą. Ustalono terminy przyjęcia na oddział psychiatryczny w celu przeprowadzenia 

detoksykacji 2 osób. Przeprowadzono dwie interwencje z udziałem StraŜy Miejskiej oraz pracownika 

socjalnego  w miejscach zamieszkania uczestników postępowania. W wyniku interwencji przeprowadzono 

rozmowy motywacyjne do podjęcia leczenia odwykowego,  ustalono termin przyjęcia na oddział 

detoksykacyjny. Komisja złoŜyła 4 wnioski do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich  

o zobowiązanie   do leczenia odwykowego. 

Wszczęto 7 nowych postępowań o zobowiązanie do leczenia odwykowego na wnioski złoŜone przez 

rodziny oraz  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. W związku  

z powyŜszym skierowano pisma do Komisariatu Policji oraz sporządzono umowy na przeprowadzenie 

wywiadów środowiskowych. Ponadto skierowano do biegłych – psychologa i psychiatry 6 teczek akt 

spraw w celu przebadania i wydania opinii w przedmiocie uzaleŜnienia osób od alkoholu. W ramach 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  podpisano  umowę zlecenie  na   

świadczenie usług psychologicznych w świetlicach szkół realizujących programy profilaktyczne  

prowadzonych przez  Gminę Borne Sulinowo.    

b) Gmina Borne Sulinowo po raz kolejny  zaangaŜowała się w kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł ” 

objętą patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu, zainicjowanej przez Stowarzyszenie 

Producentów i Dziennikarzy Radiowych, a takŜe Fundację „Trzeźwy Umysł”. Akcja podejmująca problem 

profilaktyki uzaleŜnień zakończyła się duŜym sukcesem w naszej Gminie. Uczniowie, opiekunowie 

świetlic oraz szkolni koordynatorzy zaangaŜowani w kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” otrzymali 

dyplomy, certyfikaty, a takŜe upominki rzeczowe. Dla klasy obecnie  III d zorganizowano wyjazd do kina 

na film pt: „Mamma mia”. Sporządzono równieŜ certyfikaty i podziękowania dla dyrektorów, pedagogów 

oraz wychowawców szkół zaangaŜowanych w kampanię.   

     

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

 

59. W dniu 15 października 2008 r. zwrócono się do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka 

Województwa o zgodę na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne dz. nr 21/3 obręb Borne 03.  

W trakcie załatwiania uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

60. W dniu 22 września podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie na dotację na ścieŜki edukacyjno – przyrodniczej. Zakres projektu obejmuje 

wykonanie ścieŜki edukacyjno - przyrodniczej przy jeziorze Pile w Bornem Sulinowie o długości ok.  

500 m z elementami małej architektury (25 tablic edukacyjnych, brama "witacz", tabliczki informacyjne, 

kosze na śmieci, ławki, wiata edukacyjna, przęsła grodzeniowe, elementy zgaduj-zgadula). Termin 

wykonania ścieŜki 31 październik 2008 r. 

61. Trwają prace przygotowawcze do zmiany studium dla obrębów: Piława, Silnowo, Kiełpino, Jelonek, 

Juchowo.  

W dniu 8 października 2008 r. wpłynęła jedna oferta  na wykonie ekofizjografii i zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Piława, Silnowo, Juchowo, Kiełpino, Jelonek. 



 11 

Koszt wykonania zadania czterokrotnie przekroczył środki zaplanowane w budŜecie na rok 2008. Oferta 

została odrzucona. 

62. W dniach 15 i 16 października 2008 r. odbyło się spotkanie z pracownikiem Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze Szczecina w sprawie uzyskania dofinansowania zakupu nowej 

śmieciarki w ramach gospodarki odpadami.  

63. Wydano: 

• Osiemnaście zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

• Siedem wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

• Cztery decyzje w sprawie podziałów nieruchomości. 

• Sześć postanowień w sprawie podziałów nieruchomości. 

• Jedną decyzję rozgraniczeniową. 

• Trzy postanowienia rozgraniczeniowe. 

• Jedną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. 

• Dwie opinie urbanistyczne.  

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

64. Wydano szesnaście pozytywnych i trzy negatywne decyzje w sprawie wycinki drzew. 

65.  Prowadzonych jest osiem postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

zgody   na realizację przedsięwzięcia. 

66.  Przeprowadzona została naprawa separatora UNICON System 90/900 zlokalizowanego na kolektorze 

odprowadzającym wody opadowe do rozlewiska połoŜonego przy drodze do Nadarzyc w Bornem Sulinowie. 

Usługę wykonał Zakład Projektowo – Usługowy „STEJAX” inŜ. Stefan Gulczyński  Szczecin. 

67.  W ramach edukacji ekologicznej na terenie gminy przeprowadzona została akcja pn. „Sprzątanie świata 

2008”. Uczestniczyły w niej wszystkie szkoły z terenu Gminy Borne Sulinowo  oraz dwa przedszkola. 

Gmina zapewniła wyposaŜenie uczestników akcji w worki i rękawiczki. Przekazane zostały równieŜ drobne 

upominki dla uczestników. 

INWESTYCJE 

 

68. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na Zakup 9 – osobowego samochodu do przewozu dzieci  

i młodzieŜy niepełnosprawnej z terenu miasta i gminy Borne Sulinowo. Dostawcą samochodu będzie firma 

Franciszek DUBNICKI Sp z o.o. z Koszalina. Wybrano najtańszą ofertę. 

69. Zlecono i wykonano dokumentacją projektową na remont nawierzchni boiska trawiastego przy  

ul. Sportowej w Bornem Sulinowie. 

70. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania „Remont nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego przy  

ul. Sportowej w Bornem Sulinowie wraz z wykonaniem systemu nawadniającego”. Planowane finansowanie 

poprzez poŜyczkę w wys. do 200 tys. zł  z Fundacji Wspomagania Wsi. 

71. Wykonano szereg dokumentacji na zadanie „Modernizacja sieci ciepłowniczej w Bornem Sulinowie”. 
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72. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowy na wykonie pięciu przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków 

przy ul. Reja 1, Zielona 6, 8, 10, Orła Białego 7- 9 w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja sieci 

ciepłowniczej w Bornem Sulinowie”. 

73. Wysłano  zaproszenia do złoŜenia ofert do firm dla zadania:  „DoposaŜenie punktów przygotowania  

i wydawania posiłków w stołówkach szkolnych”. Finansowanie zadania w ramach  dotacji celowej Pomoc 

Państwa w doŜywianiu. 

74.  Trawą prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej w ramach zadania MOJE BOISKO 

ORLIK 2012. Planowane wykonanie rzeczowo-finansowe w 2009 r. 

75. Wysłano zaproszenia do złoŜenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Modernizacja 

kuchni wraz z zapleczem w Zespole Szkół w Łubowie”, polegające na budowie nowego obiektu kuchni i 

stołówki. 

76. Zakończono remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i gminy Borne 

Sulinowo. 

77. Wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i wykonano prace związane z wymianą i uzupełnieniem 

oznakowania pionowego dróg na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. 

78. Wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i wykonano prace związane z odnowieniem oznakowania 

poziomego dróg na terenie miasta Borne Sulinowo. 

79. Zakończono remont chodnika przy ul. RóŜanej 1.  

80. Trwają prace związane z budową miejsc postojowych przy ul. Jeziornej w Bornem Sulinowie. 

81. Wyłoniono wykonawcę na wykonanie remontu chodnika przy ul. B. Chrobrego na odcinku od budynku  

nr 4 do skrzyŜowania z u. Zieloną w Bornem Sulinowie. 

82. Zakończono prace związane z rozbiórką dworu w m. Jeleń. Zabezpieczono – uszczelniono dach na 

mieszkaniu komunalnym w miejscu połączenia budynków, uzupełniono tynki na ścianie szczytowej, 

usunięto pozostałości gruzu, wyrównano i uporządkowano teren wokół budynku. Prace wykonała grupa 

remontowa przy Urzędzie Gminy. 

83. Wykonano chodnik – dojście do świetlicy wiejskiej w Krągach. Prace wykonała grupa remontowa przy 

Urzędzie Gminy. 

84. Wykonano prace remontowe związane z uruchomieniem centralnego ogrzewania w budynku świetlicy 

wiejskiej w Silnowie. Prace wykonała grupa remontowa przy Urzędzie Gminy. 

85. Podpisano umowę na rozbiórkę budynku garaŜowego zlokalizowanego na dz. nr 7/376 obręb 05 przy 

ul .Towarowej w Bornem Sulinowie. Wykonano I etap robót tj. usunięto bezpośrednie zagroŜenie dla osób 

postronnych poprzez zburzenie ścian. Uporządkowanie docelowe działki przewiduje się do końca marca 

2009 r.  UmoŜliwi to sprzedaŜ działki przeznaczonej pod przemysł nieuciąŜliwy , usługi . 

86. Trwają prace związane z kolejnymi siedmioma nakazami PINB w Szczecinku o rozbiórce pozostałych 

zdewastowanych obiektów koszarowych. 

 

 

Borne Sulinowo, dnia  20 października 2008 r. 
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