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SPRAWOZDANIE 

z działalności Burmistrza Gminy Borne Sulinowo 

w okresie międzysesyjnym 

 

 
Ostatnia sesja, na której przedstawiana była informacja z działalności Burmistrza 

Gminy Borne Sulinowo odbyła się w dniu 28 września 2007 roku. 

S P O T K A N I A 

1. W dniu 1 października br. Z-ca Burmistrza uczestniczył w posiedzeniu Rady 

Wierzycieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Upadłości, które odbyło się  

w Sądzie Rejonowym w VII Wydziale Gospodarczym ds. upadłościowych  

i naprawczych w Koszalinie. 

2. W dniu 2 października br. uczestniczyłam w spotkaniu zorganizowanym przez 

Panią Mirosławę Łuczak, które dotyczyło możliwości zorganizowania w Bornem 

Sulinowie imprezy pn.”Spotkanie kulturalne mniejszości narodowych”.  

W spotkaniu udział wzięli m.in. pracownicy tut. Urzędu, Radny RM Pan Dariusz 

Czerniawski, przedstawiciel gestorów branży turystycznej Pan Jan Chmielowski 

oraz Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie Pani Paulina 

Undrych - Matkowska. Na spotkaniu oszacowano koszt i ewentualny termin 

imprezy.  

Również w tym dniu wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej spotkałam się  

w siedzibie tut. Urzędu z Dyrektorami oraz Kierownikami Bibliotek Powiatowych 

z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Organizatorem spotkania była 

Książnica Pomorska w Szczecinie oraz Biblioteka Powiatowa ze Szczecinka. 

Spotkanie odbyło się w ramach trzydniowej konferencji, która odbywała się  

w szczecineckiej bibliotece. Na spotkaniu w Ratuszu Pan  

Dariusz Czerniawski przybliżył gościom historię Bornego Sulinowa. 

3. W dniu 3 października br. wzięłam udział w spotkaniu z mieszkańcami 

sołectwa Krągi, które dotyczyło spraw bieżących sołectwa.   

4. W dniu 4 października br. w moim imieniu Z-ca Burmistrza uczestniczył  

w spotkaniu zorganizowanym przez Przewodniczącego Zarządu ZMiGDP Pana 

Waldemara Miśko. Celem spotkania było omówienie kwestii związanych  

z realizacją oraz możliwością fazowania Projektu „Zintegrowana gospodarka 
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wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. W spotkaniu udział wziął Pan Jan Mikuła, 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Odbyło się ono  

w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. 

5. W dniu 8 października br. w moim imieniu Z-ca Burmistrza oraz Skarbnik 

Gminy uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym omówienia zasad przygotowania  

i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do 

spotkania zaproszeni zostali Burmistrzowie, Wójtowie a także Starostowie  

z powiatu szczecineckiego, drawskiego, wałeckiego oraz świdwińskiego. 

Przedmiotowe spotkanie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego  

w Szczecinku. 

6. W dniu 10 października br. spotkałam się w siedzibie tut. Urzędu z Prezesem 

Zarządu Rejonowego Koła PCK w Szczecinku. Spotkanie związane było  

z omówieniem współpracy pomiędzy Kołem Terenowym PCK, działającym  

w Bornem Sulinowie a Zarządem ze Szczecinka. 

W tym dniu uczestniczyłam w spotkaniu z Animatorką  

Regionalnego Ośrodka EFS w Koszalinie, prowadzonego przez Koszalińskie 

Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych. Spotkanie odbyło się  

w siedzibie tut. Urzędu.  

Tego dnia otworzyłam w Galerii tut. Urzędu wystawę zorganizowaną przez Panią 

Bogumiłę Celer. 

7. W dniu 11 października br. uczestniczyłam w akademii gminnej z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej, która odbyła się w Szkole Podstawowej w Jeleniu. Na 

uroczystości wręczone zostały Nagrody Burmistrza Gminy Borne Sulinowo 

wyróżnionym nauczycielom oraz dyrektorom z terenu Miasta i Gminy. 

Nauczyciele, którzy uzyskali awans zawodowy na nauczyciela mianowanego oraz 

dyplomowanego w roku szkolnym 2006/2007 uhonorowani zostali listami 

gratulacyjnymi. 

8. W dniu 12 października br. wzięłam udział w uroczystych obchodach Dnia 

Edukacji Narodowej, które odbyły się w Szkole Podstawowej im. Jana  

Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie. 

Tego dnia uczestniczyłam w spotkaniu członków spółdzielni Mieszkaniowej 

„Moreny” w Bornem Sulinowie, które odbyło się w Domu Kultury. 
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9. W dniu 15 października br. uczestniczyłam wraz z Z-cą Burmistrza  

w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie. 

10. W dniu 16 października br. udzieliłam wywiadu redaktorowi Rzeczpospolitej 

z Warszawy, który zainteresowany był rozwojem miasta.   

11. W dniu 18 października br. wzięłam udział wraz z Z-cą Burmistrza oraz 

pracownikiem Referatu Promocji i Współpracy w zebraniu wiejskim, które 

odbyło się w miejscowości Nobliny. Na spotkaniu poruszano sprawy związane 

z realizacją inwestycji w przedmiotowej miejscowości. 

Tego dnia w moim imieniu Pracownik Referatu Promocji  

i Współpracy wziął udział w pracach komisji III edycji konkursu historycznego 

pn. „ Moja mała Ojczyzna – Historia Gminy Borne Sulinowo”, który odbył się  

w Zespole Szkół w miejscowości Łubowo. 

12. W dniu 19 października br. korzystając z zaproszenia Zarządu Stowarzyszenia 

Rozwoju Wsi Łubowo uczestniczyłam w podsumowaniu pracy Małego 

Przedszkola, działającego w Łubowie i realizowanego w ramach programu „ Małe 

Przedszkole w każdej wsi”.  

13. W okresie międzysesyjnym przyjęłam ok. 20 mieszkańców w istotnych dla nich 

sprawach.  

G O S P O D A R K A   K O M U N A L N A 

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

1997 r. o gospodarce nieruchomościami, prawa pierwokupu nieruchomości 

niezabudowanych położonych:  

a) w Śmiadowie, obręb Śmiadowo, oznaczonych w ewidencji gruntów działką Nr 8  

i Nr 8/1 o łącznej pow. 4, 0200 ha, za cenę 360.000,00 zł, 

b) w Dąbrowicy, obręb Dąbrowica, oznaczonych w ewidencji gruntów działką  

Nr 19/59 i Nr 19/60 o łącznej pow. 0, 4038 ha, za cenę 102.900,00 zł, 

c) w Dąbrowicy, obręb Dąbrowica, oznaczonej w ewidencji gruntów działką  

Nr 19/42 o pow. 0, 1121 ha, za cenę 35.000,00 zł, 

d) w Dąbrowicy, obręb Dąbrowica, oznaczonych w ewidencji gruntów działką  

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

15. Przeprowadzono przetargi nieograniczone i podpisano protokół uzgodnień do 

zawarcia aktu notarialnego zbycia nieruchomości:  
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a) niezabudowanej, położonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi, oznaczonej  

w ewidencji gruntów Nr 19 o pow. 0, 0800 ha, za cenę 6.466,00 zł brutto, 

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

oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 39/32 o pow. 2, 9597 ha, za 

cenę 160.430,00 zł brutto, 

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

oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 36/8 o pow. 0, 1614 ha, za cenę 45.628,00 zł 

brutto. 

16. Podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej 

i w sposób zwyczajowo przyjęty informację o nieruchomościach przeznaczonych 

do sprzedaży, położonych w Łubowie, Bornem Sulinowie i Starowinach oraz do 

dzierżawy, położonych w miejscowości Krągi. 

17. Podpisano akt notarialny zbycia nieruchomości: 

a) niezabudowanej, położonej w miejscowości Kiełpino, obręb Kiełpino, oznaczonej  

w rejestrze gruntów działką Nr 8/1 o pow. 0, 0235 ha, za cenę 2.824,30 zł, 

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

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

24.888,00 zł. 

18. Podpisano akt notarialny nieodpłatnego wniesienia do PUK Sp. z o.o. wkładu 

niepieniężnego (aportu) składników majątkowych tj. nieruchomości 

zabudowanych oznaczonych Nr 4/1 o pow. 0, 7903 ha i Nr 24 o pow. 0, 3532 ha, 

położonych w Bornem Sulinowie, obręb 05. 

19. Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Szczecinku z wnioskiem o dokonanie zmiany  

w KW 18906, poprzez wpisanie w miejsce „Gminy Silnowo” - „Gminę Borne 

Sulinowo” oraz złożono wniosek o ujawnienie w KW 16306 działki Nr 62/2  

o pow. 0, 1131 ha, położonej w Przyjezierzu i w KW 18905 działki Nr 24  

o pow. 0, 3532 ha, położonej w Bornem Sulinowie, obręb 05. 

20. Zlecono uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie wyceny 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości 

Łubowo, Rakowo, Piława oraz Borne Sulinowo. 

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

stanowiące własność Gminy Borne Sulinowo: 
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a) budynek użytkowy o pow. 27,70m2, położony na działce oznaczonej w ewidencji 

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

czynszu: 5,80zł/m2 + 22%Vat miesięcznie + podatek od nieruchomości. Okres 

dzierżawy: 3 lata.  

b) działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 53/14 o pow. 0, 3667 ha, 

położoną w miejscowości Silnowo z przeznaczeniem na cele rolne (pod uprawę 

roślin). Stawka czynszu: 62,35zł rocznie + podatek od nieruchomości. Okres 

dzierżawy: 2 lata.  

22. Przeznaczono do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność 

Gminy Borne Sulinowo: 

a) działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 115/11 o pow. 60m2, 

położoną w miejscowości Przyjezierze. Minimalna stawka czynszu: 0, 50zł/m2  

+ 22%VAT (rocznie) + podatek od nieruchomości. Okres dzierżawy: 3 lata. 

b) budynek garażowy o pow. 170m2, położony na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów numerem 89/181 w Bornem Sulinowie, obręb Borne 06. Minimalna 

stawka czynszu: 1,50zł/m2 +22%Vat (miesięcznie) + podatek od nieruchomości. 

Okres dzierżawy: 3 lata. 

c) budynek garażowy o pow. 24m2, położony na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów numerem 55/123 (za budynkiem Nadleśnictwa). Minimalna stawka 

czynszu: 1,50zł/m2 + 22%Vat (miesięcznie) + podatek od nieruchomości. Okres 

dzierżawy: 3 lata. 

d) ogródki działkowe nr 10, 19, 23, 24, 26, 41 , 42 ,46, 53, 75, 76, 81, 82, 101, 

położone w miejscowości Krągi. Minimalna stawka czynszu: 0,10zł/m2 + 22%Vat 

(rocznie). Okres dzierżawy: 3 lata. 

23. Nadano numer porządkowy dla budynku wielorodzinnego, położonego na działce 

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 62/10 przy ul. Konopnickiej  

w Bornem Sulinowie – ul. Marii Konopnickiej 5. 

24. Po uzyskaniu opinii Komisji Mieszkaniowej, podjęłam decyzję o przyznaniu Pani 

Katarzynie Melzer- lokalu komunalnego nr 4, położonego w budynku nr 19  

w miejscowości Silnowo. 

25. Przeprowadzono kontrolę dzierżawionych nieruchomości w tym:  

a) w dniu 21.09.2007r. lokali użytkowych, położonych na działce oznaczonej  

w ewidencji gruntów numerem 87/51 w miejscowości Borne Sulinowo,  
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b) w dniu 28.09.2007r. działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3/27  

o pow. 60m2 , położonej przy Al. Niepodległości w Bornem Sulinowie, 

wykorzystywanej do prowadzenia działalności handlowej - sklep spożywczy,  

c) w dniu 28.09.2007r. działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 35/2  

o pow. 27,7m2 , położonej przy Al. Niepodległości (róg z ulicą Słowackiego)  

w Bornem Sulinowie, wykorzystywanej do prowadzenia działalności  

handlowej – sklep odzieżowy,  

d) w dniu 5.10.2007r. hangaru na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 

7/76, położonej w Bornem Sulinowie, obręb Borne 05 wykorzystywanej, jako 

hangar na motolotnie,  

e) w dniu 5.10.2007r. działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 89/154  

o pow. 1500m2, wykorzystywanej do prowadzonej działalności – plac 

manewrowy (nauka jazdy samochodów),  

f) w dniu 11.10.2007r. budynku użyteczności publicznej, położonego na działce 

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3/20 przy ul. Szpitalnej w Bornem 

Sulinowie, wykorzystywanej w celu prowadzenia Przedszkola Niepublicznego 

„Muchomorek”. 

26. Rozliczono wnioski o zwrot podatku akcyzowego za II półrocze 2007 roku  

w kwocie 55.000,00 zł. 

27. Zatwierdzono ostatni szacunek plonów i zbiorów ziemiopłodów  

w gospodarstwach indywidualnych za 2007 rok. 

F I N A N S E 

28. W miesiącu październiku br. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie  

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

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

Sulinowie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie 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, 

dotyczącego przedłużenia terminów spłaty zobowiązań wynikających z zaległych 

faktur VAT oraz na cesję tych wierzytelności na Bank Gospodarstwa Krajowego: 
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a) sprawa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku nie 

została jeszcze sfinalizowana, 

b) 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 są 

podstawowym warunkiem dokonania w/w cesji wierzytelności na Bank 

Gospodarstwa Krajowego. Dotychczas nie otrzymaliśmy odpowiedzi z Biura 

Krajowej Informacji Podatkowej.  

30. Zarządzeniem Nr 56/2007 Burmistrza Gminy Borne Sulinowo z dnia 28 września 

2007 roku dokonano zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2007 rok na 

podstawie: 

a) pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie  

Nr FB.1.JP-3011-2/171/2007 z dnia 7 września 2007 roku w sprawie 

zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego 

młodocianych pracowników (II transza), 

b) pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie  

Nr FB.1.JP-3011-2/175/2007 z dnia 14 września 2007 roku w sprawie 

zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na 

opłacenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

c) pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie  

Nr FB.1.JP-3011-2/181/2007 z dnia 19 września 2007 roku w sprawie 

zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 4.540,00 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne 

przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej 

 i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz zakupu 

jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, 

d) pisma Krajowego Biura Wyborczego delegatury w Koszalinie Nr DKS-580/10/07 

z dnia 19 września 2007 roku w sprawie ustalenia Gminie dotacji celowej  
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w kwocie 2.382,00 zł na przygotowanie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  

21 października 2007 roku, 

e) pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie  

Nr FB.1.KK-3011-2/182/2007 z dnia 19 września 2007 roku w sprawie 

zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, 

f) pisma Publicznej Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-3/2007 z dnia 

14.09.2007r. w sprawie przeniesienia środków w łącznej kwocie 3.424,42 zł 

między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie.  

31. W dniu 09.10.2007r. przesłano do „Magellana” S.A. w Łodzi podpisaną umowę  

Nr 54/2007 o restrukturyzację zadłużenia i przejęcie długu wynikającego  

z umów podpisanych w 2006 roku. Zgodnie z umową Nr 54/2007 do końca 2007 

roku Gmina ureguluje jedynie odsetki w wysokości 31.017,09 zł, natomiast 

pozostałe zadłużenie w łącznej wysokości 637.378,91 zł spłaci w 4 ratach w 2008 

roku tj.: 

a) w terminie do dnia 31.01.2008r. kwotę w wysokości   184.336,89 zł 

b) w terminie do dnia 29.02.2008r. kwotę w wysokości   152.399,30 zł 

c) w terminie do dnia 31.03.2008r. kwotę w wysokości   151.132,26 zł 

d) w terminie do dnia 30.04.2008r. kwotę w wysokości   149.510,46 zł 

              W/w kwoty będą ujęte w projekcie budżetu na 2008 rok.  

32. W dniu 11.10.2007r. 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 III kwartału roku 2007. Termin przesłania 

sprawozdania: 12.10.2007rok. 

33. W dniu 12.10.2007r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie sprawozdania Rb-50 o dotacjach i wydatkach 

związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III 

kwartał 2007 roku. Termin przesłania sprawozdania: 15.10.2007rok. 
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34. Pismem Nr FB.3010-438/2007 z dnia 16.10.2007r. wystąpiono do 

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie do Wydziału 

Środowiska i Rolnictwa o uruchomienie dotacji w wysokości 80.000,00 zł  

z przeznaczeniem na likwidację potencjalnego zagrożenia związanego  

z niewybuchami na terenie Miasta Borne Sulinowo – na prowadzenie prac 

rekultywacyjnych w związku z realizacją programu wieloletniego  

p.n. „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów 

zdegradowanych przez Wojska Federacji Rosyjskiej”. Warunkiem uruchomienia 

dotacji było przesłanie faktury za wykonanie w/w prac.  

35. W miesiącu październiku wysłano także do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie sprawozdania za okres od początku roku do dnia 30 września br. tj.: 

a) Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce jednostki samorządu 

terytorialnego, 

b) Rb-27S kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 

jednostki samorządu terytorialnego, 

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

terytorialnego, 

d) Rb-28S kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 

jednostki samorządu terytorialnego, 

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

terytorialnego, 

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

własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych. 

O C H R O N A   Ś R O D O W I S K A 

36. Na prośbę Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie prowadzone 

są prace zmierzające do pochówku na cmentarzu radzieckim w Bornem 

Sulinowie szczątków 10 zwłok ekshumowanych z Kołobrzegu, a znajdujących się 

obecnie w Zakładzie Medycyny Sądowej PAM w Szczecinie. Koszty związane  

z pochówkiem ponosi Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. 

37. Wydanych zostało 16 decyzji w sprawie wycinki drzew, w tym 1 decyzja 

negatywna oraz 15 decyzji pozytywnych.  

38. Prowadzonych jest sześć postępowań w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
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39. Wydane zostały cztery decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia.  

40. Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Szczecinku o zaopiniowanie 

inwentaryzacji stanu lasów dla Gminy Borne Sulinowo na okres od 01.01.2007 do 

31.12.2016. 

41. Przystąpiono do aktualizacji programu  ochrony  środowiska  i planu  gospodarki  

odpadami dla Miasta i Gminy  Borne  Sulinowo.   

42. Na prośbę Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie w trakcie przygotowania jest wniosek  

o dofinansowanie z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa prac 

remontowych na cmentarzach, kwaterach i mogiłach wojennych na terenie 

Gminy Borne Sulinowo. 

I N W E S T Y C JE 

43. Wyremontowano budynek Gminnego Centrum Informacji Turystycznej. 

Zakończono prace związane z wykonaniem centralnego ogrzewania.  

44. Zakończono prace związane z czyszczeniem studzienek wpustowych kanalizacji 

deszczowej na terenie miasta Borne Sulinowo. Wykonawca zgłosił gotowość do 

odbioru. 

45. Trwają prace remontowe w lokalu mieszkalnym w miejscowości Silnowo,  

w którym ma powstawać punkt apteczny.  

46. 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. Przewidywany termin 

zakończenie prac to listopad bieżącego roku 

47. .Trwają prace związane z remontem i renowacją cmentarza radzieckiego 

żołnierzy byłej Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej i członków ich rodzin  

w Bornem Sulinowie.  

48. Trwają prace projektowe nad zadaniem: „Rozdział kanalizacji deszczowej od 

kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Al. Niepodległości, Orła Białego, Lipowej  

w Bornem Sulinowie”. 

49. W ramach dotacji celowej „Pomoc Państwa w dożywianiu” dostarczono sprzęt 

gastronomiczny dla szkół podstawowych z terenu gminy na wartość  

30 tys. złotych. 
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50. W dniu 20 sierpnia br. i 24 września br. odbyły się spotkania pomiędzy 

przedstawicielami Gminy Borne Sulinowo, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie, oraz generalnym wykonawcą zadania  

pn.: „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w oparciu o biomasę  

w Bornem Sulinowie.” tj. PNT „CIBET”. Tematem spotkania było omówienie 

kwestii przeglądu gwarancyjnego kotłowni i sieci ciepłowniczej w Bornem 

Sulinowie. 

51. Zakończono roboty instalacyjne polegających na wyremontowaniu przyłącza 

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

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

Przystąpiono do przywrócenia stanu pierwotnego terenów, na których 

prowadzono roboty instalacyjne. 

52. Zakończono prace związane z zadaniem: „Likwidacja zagrożenia związanego  

z niewybuchami i niewypałami na terenie miasta Borne Sulinowo”. 

53. W związku z koniecznością wykonania cięć sanitarnych w parku miejskim  

w Bornem Sulinowie wysłano zapytania ofertowe do firm zajmujących się 

selekcyjną wycinką drzew. 

54. Trwają prace projektowe dotyczące zadań: 

a) „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łubowie”, 

b) „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem 

Sulinowie” 

55. Trwają prace związane z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych 

jezdni i chodników na terenie miasta i gminy. 

56. Dokonano przeglądu oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Na tej podstawie 

wyremontowano uszkodzone lampy. Sukcesywnie trwają prace związane  

z numerowaniem słupów punktów świetlnych i myciem kloszy lamp parkowych 

na terenie miasta. 

57. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na 

wyremontowaniu chodnika w pasie drogowym ulicy B. Chrobrego od 

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

58. Zlecono wykonanie koncepcji projektowej w ramach zadania: "Modernizacja 

kuchni z zapleczem i stołówką w Zespole Szkół w Łubowie".  
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59. Trwają prace związane z budowę parkingu  przy  ul.  Sosnowej w Bornem 

Sulinowie. 

60. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu 

parkowego położonego pomiędzy ulicami Zieloną i Jeziorną w Bornem Sulinowie. 

61. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu 

zieleni osiedlowej położonego pomiędzy ulicami Chopina i Konopnickiej  

w Bornem Sulinowie. 

P L A N O W A N I E   P R Z E S T R Z E N N E 

62. Trwają prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego w granicach administracyjnych miasta oraz nad projektem 

miejscowego planu dla Miasta Borne Sulinowo.  W dniu 10 października 

bieżącego roku w siedzibie tut. Urzędu odbyły się konsultacje społeczne  

w sprawie studium uwarunkowań. 

63. Wpłynęły dwie oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla 6 nieruchomości położonych w miejscowości Dąbrowica tj.: 

a) oferta złożona przez Biuro projektowe GEO – GRAF z Poznania, koszt 

opracowania 9836 zł netto, termin realizacji – 11 miesięcy, 

b) oferta złożona przez biuro projektowe Integraf ze Złocieńca, koszt opracowania 

4000 zł netto, termin realizacji - 8 miesięcy. 

64. W dniu 8 października br. biuro projektowe INTEGRA ze Złocieńca przedstawiło 

pierwszy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

Miasta Borne Sulinowo. 

65. W dniu 10 października w siedzibie tut. Urzędu odbyło się spotkanie dotyczące 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z architektem Piotrem 

Kozłowskim. Głównym tematem spotkanie było zagospodarowanie Miasta Borne 

Sulinowo w przyszłości. 

66. W dniu 12 października br. podpisano umowę z geodetą Waldemarem 

Pawlakiem w sprawie rozgraniczeń nieruchomości. Umowę zawarto do dnia  

31 grudnia 2007 roku. 

67. Wydano: 

a) 14 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

b) 35 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

c) 5 postanowień w sprawie rozgraniczenia nieruchomości, 
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d) 4 decyzje podziałowe, 

e) 7 postanowień podziałowych, 

68. Wszczęto dwa postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy 

dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego oraz usługowego  

w miejscowości Ciemnio. 

U D Z I A Ł  W  P R O J E K T A C H  Z  D O F I N A N S O W A N I E M   Z E W N Ę T R ZN Y M 

Kontynuacja projektów 

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

II -Projekt „Budowa Niekomercyjnej Sieci Komputerowej BSNet”.  

Z przyczyn technicznych firma Gawex ze Szczecinka przedłużyła termin 

przeprowadzenia testów urządzeń nadawczo-odbiorczych w terenie tj.  

w miejscowościach Juchowo, Dąbie, Jeleń i Silnowo. Wyniki testów pozwolą na 

określenie ostatecznego kształtu sieci BSNet i dobór urządzeń nadawczo-

odbiorczych. 

70. „Piława z wiatrem w żagle”. 

Opracowano i przesłano do Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie 

sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji projektu. 

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

sąsiedzi, nasza mała ojczyzna w oku obiektywu”.  

Opracowano i przesłano do Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie 

sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji projektu. 

72. Program „Bieda i środowisko naturalne”. Projekt „Liszkowo malwą malowane”. 

W rok po zakończeniu realizacji projektu, opracowano i przesłano do Fundacji 

Wspomagania Wsi W Warszawie sprawozdanie merytoryczne z realizacji 

projektu i osiągniętych wymiernych efektów. 

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

Dn. 01.10.2007r. rozpoczęto szkolenia z podstawowej obsługi komputera dla 

mieszkańców Dąbia. Szkolenia odbywają się w 3 grupach wiekowych: dzieci, 

młodzież i dorośli. Kursy prowadzi nauczyciel informatyki P. Andrzej Łesyk. 

74. Projekt „Opracowanie subregionalnego programu rewitalizacji miast, gmin  

i powiatów Dorzecza Parsęty (planów odnowy miejscowości) na bazie polsko-

niemieckiego markowego produktu turystycznego Szlak Solny”. 
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Projekt realizowany przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Pracownik 

Referatu PW koordynował prace związane z opracowaniem przez firmę DGA  

z Poznania planów odnowy 3 miejscowości: Łubowo, Silnowo, Piława. POM-y 

zostały opracowane, a następnie przekazane Radom Sołeckim celem przyjęcia na 

zebraniach wiejskich. Przyjęte dn. 28.09.2007r. uchwałami Rady Miejskiej  

w Bornem Sulinowie POM-y, stały się obowiązkowym załącznikiem do wniosków 

złożonych przez Referat PW w ramach programu SPO Restrukturyzacja  

i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich; 

działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” 

75. Program „Gmina bliŜej Europy”.  

Gmina Borne Sulinowo przystąpiła do programu „Gmina Bliżej Europy”. Referat 

PW przyjmuje do końca października 2007r. zgłoszenia na kursy językowe 

(j.angielski lub j.niemiecki). Koszt kursu (po dofinansowaniu) wynosi 399 zł na 

osobę. 

Z Ł O Ż O N E   W N I O S K I   O   D O T A C J E 
76. Referat Promocji i Współpracy zakończył z dn. 30.09.2007r. przyjmowanie 

wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach 

obszaru „A” programu PFRON „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia 

przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-

wiejskie”. Wpłynęło 37 wniosków. Powołana zarządzeniem Burmistrza Komisja 

dokonała weryfikacji wniosków. Opracowano i przesłano do 

zachodniopomorskiego oddziału PFRON wystąpienie Gminy Borne Sulinowo  

o przyznanie środków finansowych na realizację programu na łączną 

kwotę 80 754, 62 zł. 

77. Referat PW złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Remont 

podłogi sali głównej świetlicy wiejskiej w Łubowie” w ramach SPO 

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 

wiejskich; działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa 

kulturowego”. Kwota projektu wynosi 73 948,85 zł (w tym: wnioskowana kwota 

dofinansowania 59 158,00 zł; wkład własny gminy 14 790,85 zł). 

78. Referat PW złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 
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„Urządzenie placów zabaw w miejscowościach Piława i Silnowo” w ramach SPO 

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 

wiejskich; działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa 

kulturowego”. Kwota projektu wynosi 62 472,11 zł (w tym: wnioskowana kwota 

dofinansowania 49 974,00 zł; wkład własny gminy 12 498,11 zł). 

79. Referat PW współuczestniczył w przygotowaniu wniosku Rady Sołeckiej 

Liszkowo w konkursie Fundacji Wspomagania Wsi „Nasza wieś, naszą szansą”. 

Rada Sołecka wystąpiła o dofinansowanie kwotą 9 990,00 zł projektu pn. „Nasze 

okno na świat”. 

80. Referat PW współuczestniczył w przygotowaniu wniosku Rady Sołeckiej Silnowo 

w konkursie Fundacji Wspomagania Wsi „Nasza wieś, naszą szansą”. Rada 

Sołecka wystąpiła o dofinansowanie kwotą 9 992,00 zł projektu pn. „Sala 

Silnowo-lokal dobry na każdą okazję”. 

M A T E R I A Ł Y   P R O M O C Y J N E 

81. Referat Promocji i Współpracy opracował dla SAPIK w Szczecinku dane dot. 

aktualnej bazy noclegowej w Gminie Borne Sulinowo oraz stosowną 

dokumentację fotograficzną. Informacje te zostaną wykorzystane w publikacjach 

SAPIKU promujących powiat szczecinecki. 

82. Kierownik Referatu PW opracował dla Związku Miast i Gmin Dorzecza  Parsęty 

dane dot. aktualnej bazy noclegowej, bazy gastronomicznej, oferty turystycznej 

oraz przydatnych adresów i telefonów w Gminie Borne Sulinowo. Informacje te 

zostaną wykorzystane w przewodnikach i informatorach turystycznych 

publikowanych przez ZMiGDP. 

83. Złożono zamówienie na 50 szt. ceramicznych pojemników z miodem i 50 szt. 

skrzyneczek na pojemniki z miodem. Pojemniki i skrzyneczki opatrzone zostaną 

herbem i napisem Borne Sulinowo. 

TARGI WYSTAWIENNICZE 
84. Referat Promocji i Współpracy uczestniczy w przygotowaniach do udziału Gminy 

Borne Sulinowo w Międzynarodowych Targach Regionów i Produktów 

Turystycznych „Tour Salon w Poznaniu”. Dn. 09.10.2007r. przekazano 

protokołem Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej materiały promocyjne 

Gminy Borne Sulinowo. Dn. 25.10.2007r. podczas „Tour Salon 2007” w Poznaniu 
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Gminę Borne Sulinowo reprezentował pracownik Centrum Informacji 

Turystycznej (stoisko ZROT). 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

85. Dzięki informacjom zawartym we wnioskach składanych przez organizacje, 

sporządzone zostało prowizorium budżetowe dla organizacji pozarządowych. 

Trwają przygotowania do opracowania 5-letniego programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z projektem nowelizacji ustawy  

o pożytku publicznym i o wolontariacie. 

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ 

86. Dn. 09.10.2007r. kierownik, pracownik Referatu PW oraz pracownik referatu SO, 

złożyli wizytę w Spantekow w Niemczech. Celem spotkania było omówienie 

możliwości odnowienia współpracy z gminą partnerską Krien. Pracownicy tut. 

Urzędu spotkali się w Niemczech z Wiceburmistrzem Spantekow, P. Marcelem 

Falk.  

WSPÓŁDZIAŁANIE Z JEDNOSTKAMI POMOCNICZYMI 

87. Dn. 24.09.2007r. kierownik i pracownik Referatu PW dokonali objazdu świetlic  

w następujących miejscowościach Gminy Borne Sulinowo: Liszkowo, Nobliny, 

Piława, Dąbie i Radacz. Podczas wizyty pracownicy spotkali się z sołtysami  

i opiekunami świetlicy w każdej miejscowości. Celem wizyty było poznanie 

planów i zamierzeń Rady Sołeckiej względem świetlicy wiejskiej działającej w ich 

miejscowości, wizja lokalna świetlic (stan, wyposażenie), zachęcenie do wzięcia 

udziału w aktualnych konkursach grantowych oraz poinformowanie o pomocy 

merytorycznej, jakiej pracownicy PW mogą udzielić Radom Sołeckim przy 

opracowywaniu wniosków o dotacje.  

OŚWIATA 

Zgodnie  z art. 19.1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) Referat PW prowadzi kontrolę 

spełniania obowiązku szkolnego przez młodzież w wieku 16- 18 lat. Na 

podstawie informacji Referatu Spraw Obywatelskich prowadzącego ewidencję 

ludności w UMiG Borne Sulinowo, do rodziców uczniów w wieku 16 – 18 lat 

wysłano druki oświadczeń w celu skontrolowania miejsca realizacji obowiązku 

szkolnego młodzieży z naszej gminy. 
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TURYSTYKA 

88. Referat Promocji i Współpracy opracował ankietę dla Zarządu Województwa 

Zachodniopomorskiego dot. stanu rozwoju turystyki w woj. 

zachodniopomorskim oraz funkcjonowanie ZROT. 

89. Opracowano również ankietę dla Ministerstwa Sportu i Turystyki RP „Dane  

o kwaterach agroturystycznych i pokojach gościnnych”. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borne Sulinowo, dn. 19 października 2007r. 

 


