
Sprawozdanie 

z działalności Burmistrza Bornego Sulinowa 

w okresie międzysesyjnym 

Ostatnia sesja, na której przedstawiana była informacja z działalności Burmistrza Bornego Sulinowa odbyła 
się w dniu 21 kwietnia 2010 r. 

SPOTKANIA  

W okresie międzysesyjnym odbyły się spotkania Burmistrza Bornego Sulinowa 

 22 kwietnia 2011 r. - podpisanie wniosku z firmą TERMBAU Sp. z o. o. dotyczącego 
termomodernizacji Zespołu Szkół w Łubowie  

 27 kwietnia 2011 r. dot. moŜliwości udzielania poŜyczek odbiorcom indywidualnym na wykonanie 
przyłączy kanalizacyjnych w  Starostwie Powiatowym w Szczecinku 

 05 maja 2011r. - podpisanie poręczenia dla PWiK w Kancelarii Notarialnej 

 07 maja 2011r. – z mieszkańcami sołectwa Ciemino – uzupełnienie składu Rady Sołeckiej 

 09 maja 2011 – z Sołtysem Jelenia – omówienie spraw bieŜących sołectwa 

 z organizatorami Wiosennego Pikniku Folk w Jeleniu 

 10 maja 2011r. – z mieszkańcami sołectwa Starowice – uzupełnienie składu Rady Sołeckiej 

 11 maja 2011 r. – z mieszkańcami sołectwa Radacz – wybór Sołtysa, uzupełnienie składu Rady 
Sołeckiej 

 17 maja 2011 r. – z Dyrektorem Zespołu Szkół w Łubowie – omówienie spraw bieŜących szkoły 

 z Sołtysem Ciemina – omówienie spraw bieŜących sołectwa 

 18 maja 2011 r.- udział w zebraniu wiejskim w Jeleniu 

 20 maja 2011 r. – z Kierownikiem MGOPS – omówienie bieŜących spraw dotyczących MGOPS oraz 
projektów unijnych opracowanych przez Stowarzyszenie Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych 
Uniwersum w ramach szwajcarsko-poskiego programu współpracy z funduszu dla organizacji 
pozarządowych 

 

UROCZYSTOŚCI I IMPREZY OKOLICZNO ŚCIOWE:  

 30 kwietnia 2011r. – Otwarcie tras Nordic Walking w Bornem Sulinowie 

 06 maja 2011r. udział w Powiatowych Obchodach Dnia StraŜaka w Szczecinku 

 06 maja 2011r. - Obchody Dnia Zwycięstwa w Szczecinku 

 07 maja 2011r. – Dzień StraŜaka w Łubowie 

 12 maja 2011r. – Piknik Majowy połączony z Przeglądem Twórczości Artystycznej w Bornem 
Sulinowie 

 20 maja 2011r. – Wiosenny wieczór poetycki pt. ”Wiosną wiersze piszą się piękniejsze” 

 21 maja 2011 – Wiosenny Piknik Folk w Jeleniu 
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WYWIADY W MEDIACH  

 TV Gawex  

 TV Gawex – Program Samorządowy 

W sprawach skarg i wniosków - w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Bornego Sulinowa oraz 
Zastępca Burmistrza przyjmowali 40 interesantów. 

 

GOSPODARKA NIERUCHOMO ŚCIAMI I ROLNICTWO 
 

1. Zawarto akty notarialne: 

• dot. zbycia przez Gminę Borne Sulinowo lokalu komunalnego, połoŜonego w miejscowości Łubowo, 

przy ul. Strzeleckiej 3/2 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 274 o pow. 0,0800 ha, 

2. Wysłano zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ustalenia wzrostu wartości 

nieruchomości na skutek dokonanego podziału:  

• nieruchomości połoŜonej w miejscowości Juchowo, oznaczonej w ew. gruntów i budynków nr 91, 

• nieruchomości połoŜonej w m-ci Borne Sulinowo, oznaczonej w ew. gruntów i budynków nr 21/1, 

• nieruchomości połoŜonej w m-ci Piława, oznaczonej w ew. gruntów i budynków działką nr 114, 

• nieruchomości połoŜonej w m-ci Kiełpino, oznaczonej w ew. gruntów i budynków działką nr 114, 

• nieruchomości połoŜonej w miejscowości Okole, oznaczonej w ew. gruntów i budynków działką nr 58, 

• nieruchomości połoŜonej w miejscowości Jeziorna, oznaczonej w ew. gruntów i budynków działką nr 55, 

3. Wydano decyzje adiacenckie z tyt. wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału:  

• dla nieruchomości połoŜonej w m-ci Silnowo, oznaczonej w ew. gruntów i budynków działką nr 37, 

• dla nieruchomości połoŜonej w m-ci Strzeszyn,oznaczonej w ew. gruntów i budynków działką nr 812/11, 

• dla nieruchomości połoŜonych w m-ci Borne Sulinowo, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków  

działkami nr 62/27 i nr 62/32, 

4. Nadano numery porządkowe dla nieruchomości: 

• oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 66, połoŜonej w miejscowości Komorze, obręb 

Komorze – otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 3. 

• oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 125/1, połoŜonej w miejscowości Krągi, obręb 

Krągi – otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 190. 

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE 

5. W miesiącu maju 2011 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie informację  

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

za miesiąc kwiecień 2011 r.  

6. W miesiącu maju 2011 r. przesłano do podatników upomnienia dotyczące zaległości podatkowych  

w podatku od nieruchomości osób prawnych. 
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REFERAT FINANSÓW I BUD śETU 

 

7.  W dniu 29 kwietnia 2011 roku i w dniu 6 maja 2011 roku zostały przesłane do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania finansowe jednostki 

samorządu terytorialnego za 2010 rok, w tym: 

     - bilans z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo, 

     - bilans Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, 

     - bilans jednostek budŜetowych Gminy Borne Sulinowo, 

     - rachunek zysków i strat Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, 

     - rachunek zysków i strat jednostek budŜetowych Gminy Borne Sulinowo, 

     - zestawienie zmian w funduszu Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, 

     - zestawienie zmian w funduszu jednostek budŜetowych Gminy Borne Sulinowo. 

8. W dniu 12 maja 2011 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Szczecinie informację dotyczącą wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadań finansowanych 

w całości bądź częściowo z budŜetu państwa w ramach dotacji celowych na realizację zadań bieŜących  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jak równieŜ dofinansowanie zadań 

własnych. Informację sporządzono za miesiąc kwiecień 2011 r. 

9.  Na podstawie Zarządzenia Nr 37/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 12 maja 2011 roku dokonano 

przeniesienia (+, -) wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 21.932,03 zł,  

w tym na podstawie: 

     - pisma Zespołu Szkół w Łubowie Nr ZSŁ 301006/11 z dnia 9 maja 2011 roku przeniesiono środki  

w wysokości 6.866,74 zł, 

     - pisma Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/04/2011 z dnia 9 maja  2011 roku przeniesiono środki  

w wysokości 681,00 zł. 

10.  Wykonanie uchwały Nr VII/77/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2011 roku  

w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 

operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Odnowa obszarów 

wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych  

w miejscowościach Liszkowo i Silnowo”: 

- w dniu 14 kwietnia 2011 roku wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 

Zamiejscowy w Koszalinie wniosek o wydanie opinii o moŜliwości spłaty w/w poŜyczki,  

- w dniu 4 maja 2011 roku wpłynęło do Urzędu pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 

Zamiejscowy w Koszalinie Nr K-ZZ-0022/170/EW/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie przesłania 

uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie Nr LIV/229/Z/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku  

w sprawie wydania pozytywnej opinii o moŜliwości spłaty w 2011 roku poŜyczki.  

11. Wykonanie uchwały Nr VII/76/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2011 roku  

w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 

operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Odnowa obszarów 
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wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnej strefy sportowo-rekreacyjnej  

w miejscowości Krągi”: 

- w dniu 14 kwietnia 2011 roku wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 

Zamiejscowy w Koszalinie wniosek o wydanie opinii o moŜliwości spłaty w/w poŜyczki, 

    - w dniu 4 maja 2011 roku wpłynęło do Urzędu pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

Zespół Zamiejscowy w Koszalinie Nr K-ZZ-0022/170/EW/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie 

przesłania uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie Nr LIV/228/Z/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku 

w sprawie wydania pozytywnej opinii o moŜliwości spłaty w 2011 roku poŜyczki.  

12. Wykonanie uchwały Nr VII/78/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2011 roku  

w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 

operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Odnowa obszarów 

wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnej strefy sportowo-rekreacyjnej  

w miejscowości Silnowo”: 

  - w dniu 14 kwietnia 2011 roku wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 

Zamiejscowy w Koszalinie wniosek o wydanie opinii o moŜliwości spłaty w/w poŜyczki, 

- w dniu 4 maja 2011 roku wpłynęło do Urzędu pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 

Zamiejscowy w Koszalinie Nr K-ZZ-0022/170/EW/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie przesłania 

uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie Nr LIV/227/Z/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku  

w sprawie wydania pozytywnej opinii o moŜliwości spłaty w 2011 roku poŜyczki.  

 
 

REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY 
 

13. Udział w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym  

 

a) realizacja projektów 

 

PROW 2007-13  Odnowa Wsi „Remont połączony z modernizacją świetlic wiejskich  

w miejscowościach Liszkowo, Nobliny i Rakowo” 

Koszty robót dodatkowych poniesionych w ramach realizacji projektu zostały zaakceptowane przez Urząd 

Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego. Przygotowano i złoŜono wniosek o płatność.  

 

PROW 2007-13  Odnowa Wsi „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez 

stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych” 

Rozpoczęto realizację inwestycji w Silnowie i Liszkowie. Termin zakończenia prac budowlanych planowany 

jest na połowę czerwca 2011r. 

Dn. 22.04.2011r. złoŜono w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Zachodniopomorskiego poprawki do wniosku  

o dofinansowanie realizacji strefy sportowo-rekreacyjnej w Krągach. 
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Budowa ścieŜki edukacyjno-przyrodniczej „Nasze małe arboretum” nad jez. Pile oraz zakup 

wyposaŜenia do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Bornem Sulinowie 

Dn. 12.05.2011r. opracowano i przesłano do WFOŚiGW w Szczecinie zapotrzebowanie na refundację kwoty 

14.870,00 zł. Kwota została wydatkowana z budŜetu Gminy Borne Sulinowo na stworzenie nad jez. Pile 

arboretum - zakup 1 tablicy informacyjnej, 4 tablic edukacyjnych, 175 tabliczek gatunkowych oraz 

dokonanie nasadzeń. 

  

PROW 2007-13  Małe projekty „Zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Juchowie poprzez 

zakup wyposaŜenia oraz poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów historycznych” 

Zakończono realizację projektu. Zakupiono i podłączono do Internetu 3 zestawy komputerowe. Świetlicę 

wyposaŜono w urządzenie wielofunkcyjne, aparat cyfrowy, zamykane szafy komputerowe oraz krzesła 

obrotowe. Pod nadzorem informatyka zatrudnionego w ramach projektu, grupa mieszkańców Juchowa, osób 

związanych z miejscowością oraz pracownik Referatu PW stworzyli, stronę internetową 

www.palacjuchowo.bornesulinowo.pl.  

Dokonano rozliczenia projektu oraz przygotowano i złoŜono w Urzędzie Marszałkowskim Woj. 

Zachodniopomorskiego wniosek o płatność.  

 

PROW 2007-13  Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej - „Rozwój systemu 

segregacji odpadów komunalnych w Gminie Borne Sulinowo”. 

Dokonano ostatecznego odbioru wiat – miejsc zbiórki i segregacji odpadów - wybudowanych w ramach 

projektu. PUK Sp. z o.o. ustawiło pojemniki we wskazanych lokalizacjach. Trwają przygotowania do 

złoŜenia wniosku o płatność. 

 

PROW 2007-13  Małe projekty „Targi Chleba i Miodu” 

Przygotowano wyjaśnienia do wniosku o dofinansowanie oraz dokonano  poprawy formularza wniosku. 

Poprawiony wniosek wraz z pismem został przesłany dn. 17.05.2011r. przez Centrum Kultury i Rekreacji do 

Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego.   

 

PROW 2007-13 Małe projekty „Wzrost atrakcyjności ofert turystycznej obszaru LGD Partnerstwo 

Drawy poprzez budowę Miejskiej ścieŜki turystyczno-spacerowej w Bornem Sulinowie” 

Dn. 22.04.2011r. złoŜono w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Zachodniopomorskiego wniosek o płatność - 

refundację kosztów poniesionych na budowę ścieŜki turystyczno-spacerowej  w Bornem Sulinowie. 

 

PROW 2007-13  Małe projekty „Aktywizacja społeczna mieszkańców Bornego Sulinowa i rozwój 

turystyki w regionie zachodniopomorskim poprzez organizację w terminie 19-22.08. 2010r. VII 

Mi ędzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych Gąsienice i Podkowy” 

Dn. 15.04.2011r., w wydziale PROW Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego, podpisano 

umowę na dofinansowanie zadania. Kwota refundacji wynosi 12.000,00 zł. 
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Dn. 22.04.2011r. złoŜono w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Zachodniopomorskiego wniosek o płatność - 

refundację kosztów poniesionych na organizację VII Zlotu.  

 

Program Rozwoju Bibliotek 

Dn. 05.05.2011r. kierownik Referatu PW uczestniczył w Zachodniopomorskiej Konferencji Bibliotekarzy  

w KsiąŜnicy Pomorskiej w Szczecinie. MBP w Bornem Sulinowie znalazła się w gronie 6 bibliotek, które 

otrzymały Specjalne WyróŜnienie Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej i tytuł 

„Biblioteka – Miejsce Aktywne”.   

 

b) złoŜone wnioski o dofinansowanie  

 

PO KL Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III 

szkół podstawowych w Gminie Borne Sulinowo 

Dn. 29.04.2011r. złoŜono w WUP w Szczecinie wniosek o dofinansowanie kwotą 130.530,08 zł realizacji 

projektu w 3 szkołach podstawowych w gminie: Bornem Sulinowie, Łubowie i Juchowie. Projekt zakłada 

zakup wyposaŜenia bazy dydaktycznej placówek oraz organizację w roku szkolnym 2011/12 dodatkowych 

zajęć dydaktycznych dla uczniów szkół.  

 

PROW 2007-13  Małe projekty „Urządzenie Placu zabaw w Rakowie” 

Dn. 6 maja br. złoŜono w LGD „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu wniosek o dofinansowanie projektu. 

Projekt zakłada urządzenie placu zabaw w ramach planowanej strefy sportowo-rekreacyjnej w Rakowie. 

Koszt realizacji projektu – 39.649,25 zł. 

  

PROW 2007-13  Małe projekty „Zwiększenie atrakcyjności terenu rekreacyjnego przy hali sportowej 

w Bornem Sulinowie poprzez urządzenie placu zabaw” 

Dn. 6 maja br. złoŜono w LGD „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu wniosek o dofinansowanie projektu. 

Projekt zakłada urządzenie placu zabaw w ramach planowanej strefy sportowo-rekreacyjnej w Rakowie. 

Koszt realizacji projektu – 71.032,50 zł. 

 

PZPN Akademia Piłkarska Grassroots 

Dn. 17.05.2011r. zgłoszono do udziału w projekcie 2 animatorów na Boisku Orlik 2012 w Bornem 

Sulinowie. Projekt zakłada uczestnictwo animatorów w konferencji szkoleniowej dn. 17 czerwca  

w Szczecinie, a następnie przeprowadzenie na boisku Orlik testów sprawności piłkarskiej dla dzieci w wieku 

7-12 lat. Celem projektu jest stworzenie bazy danych utalentowanych ruchowo dzieci w tej grupie wiekowej, 

powstanie szkółek piłkarskich na „Orlikach” dla dzieci niezrzeszonych w klubach piłkarskich oraz promocja 

sportu i aktywności ruchowej. 
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c) przygotowania do realizacji projektów 

 

Wzrost atrakcyjności jez. Pile poprzez budowę infrastruktury sportowo-turystycznej w Bornem 

Sulinowie, Pilawie, Dąbrowicy i Silnowie  

Przygotowano zakres prac niezbędnych do wykonania koncepcji zagospodarowania. We współpracy  

z Referatem Inwestycji przygotowano zapytanie ofertowe. Trwają przygotowania do wyłonienia wykonawcy 

koncepcji.  

 

Ślady okresu Zimnej Wojny w krajach wokół Morza Bałtyckiego 

Opracowano, dokonano tłumaczenia  na j. angielski  i przesłano do The Baltic Initiative and Network  

w Kopenhadze materiał promujący Borne Sulinowo. Tekst i zdjęcia posłuŜą do opracowania strony 

internetowej projektu. 

 

14. Promocja 

 

a) współpraca z mediami 

Na urzędowej stronie internetowej stworzono elektroniczną bazę artykułów prasowych promujących Gminę 

Borne Sulinowo, a powstałych po zakończonym Study TOUR dziennikarzy Stowarzyszenia Globtroter. 

Przedmiotowa baza jest na bieŜąco aktualizowana.  

 

b) strona internetowa  

Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek podległych oraz innych 

instytucji, aktualizowano urzędową stronę internetową www.bornesulinowo.pl.  

 

15. Zagospodarowanie turystyczne terenu gminy 

 

Siłownia zewnętrzna  

Dn. 27.04.2011r., przy CKiR w Bornem Sulinowie, zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej tj.:  

1)  urządzenia wolnostojące - biegacz, orbitrek, prasa noŜna, wioślarz 

2) zestawy - drabinka + podciąg nóg, twister obrotowy + wahadło , wyciąg górny + wyciskanie siedząc. 

Prace odebrano komisyjnie protokołem dn. 28.04.2011r.  

 

Trasy Nordic Walking 

Dn. 18 kwietnia br. dokonano ostatecznego odbioru wykonania oznakowania 3 szlaków Nordic Walking  

w Bornem Sulinowie. Wykonawcą oznakowania była firma Studio22 z Połczyna Zdroju. Dn. 30.04.2011r., 

wspólnie z Centrum Nordic Walking z Koszalina i przy udziale Mistrza Świata Nordic Walking 2010, 

Mirosława Bierkusa, zastępca Burmistrza, Bogdan Korpal, dokonał uroczystego otwarcia szlaków w Bornem 

Sulinowie. W imprezie uczestniczyły lokalne media: TV Gawex, Radio Koszalin, Głos Koszaliński, Temat 

Szczecinek oraz portal internetowy www.chodzezkijkami.pl. Do udziału w wydarzeniu zaproszono gestorów 
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branŜy turystycznej, mieszkańców miasta i gminy oraz turystów przebywających w Bornem Sulinowie. 

Podsumowaniem wspólnego marszu niebieską, miejską trasą był wspólny posiłek w Zatoce Cichej nad jez. 

Pile. 

 

16. Współpraca w ramach związków międzygminnych i stowarzyszeń 

 

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy – Program LEADER 

W dniach 12-13.05.br w Siemczynie odbyło się  w posiedzenie Rady LGD z udziałem pracownika Referatu 

Promocji i Współpracy. 

 

Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Drawy – Program Operacyjny RYBY (Oś 4) 

Dn. 29 marca br. pracownik Referatu PW wziął udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia. LGR 

„Partnerstwo Drawy” uruchomiło działalność biura. 

 

17. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Opracowano projekt uchwały w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności 

PoŜytku Publicznego oraz trybu powoływania jej członków.  

 

Wypełniono i przesłano elektroniczne ankiety:  

− Ocena jakości współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi – do Stowarzyszenia Klon/Jawor  

w Warszawie, 

− Monitoring współpracy JST z NGO oraz Monitoring współpracy urzędów powiatowych i gminnych woj. 

zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi - do Urzędu Marszałkowskiego Woj. 

Zachodniopomorskiego, 

− Badanie wpływu PO FIO na zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań 

publicznych - w opiniach przedstawicieli JST - do Departamentu PoŜytku Publicznego Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej. 

 

Sporządzono aneks do umowy zawartej dn. 21.02.2011r. pomiędzy Gminą Borne Sulinowo, a Klubem 

Sportowym „Pionier 95” oraz aneks do umowy z dn. 21.02.2011r. zawartej pomiędzy Gminą Borne 

Sulinowo, a Uczniowskim Klubem Sportowym Tenis Stołowy, obydwie z zakresu wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.   

 

18. Sport 

Dn. 21.04.2011r., w sali narad Urzędu Miejskiego, zorganizowano zebranie załoŜycielskie Klubu Black 

Death Team Jiu Jitsu. 

W dniach 17 kwietnia i 11 maja 2011r. pracownik Referatu PW uczestniczył w obradach zespołu 

organizującego w dniach 27-29 maja br., w Bornem Sulinowie, Mistrzostwa Polski w Taekwondo 

Olimpijskim.   
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19. Turystyka 

 

Forum Turystyki Regionów 

W dniach 12 i 13.04.2011r. pracownicy Referatu PW wzięli udział w II Forum Lokalnych Organizacji 

Turystycznych, gmin, powiatów i przedsiębiorców z woj. zachodniopomorskiego zainteresowanych 

rozwojem turystyki w regionie. Podczas forum zainaugurowano wdroŜenie projektu 6.3 Komponent B - 

Promocja turystycznych walorów Polski. Liderem projektu jest Polska Organizacja Turystyczna, która 

wdroŜy sieć urządzeń prezentacyjnych umoŜliwiających turyście dostęp do informacji turystycznej o zasięgu 

regionalnym i ponadregionalnym zgromadzonej w formie cyfrowej (infokioski). Gmina Borne Sulinowo 

weźmie udział w projekcie, w ramach którego lokalne Centrum Informacji Turystycznej zostanie 

wyposaŜone w wewnętrzne urządzenie multimedialne. 

W trakcie konferencji odbyło się spotkanie z Prezesem ZROT, Waldemarem Miśko, dot. ustawienia 

dodatkowych znaków turystycznych E-22b. Przedstawiciele ZROT zostali takŜe zapoznani z załoŜeniami 

projektu stworzenia Regionalnego Centrum Turystyki Militarnej „Historia Wśród Przyrody”.   

 

Targi 

W dniach 7-8 maja 2011r. przedstawiciele Urzędu Miejskiego Borne Sulinowo oraz miejscowi gestorzy 

branŜy turystycznej wzięli udział w targach turystycznych Piknik nad Odrą w Szczecinie. Stoisko zostało 

dofinansowane przez Instytut Wspierania Turystyki w ramach programu wspierania działalności Lokalnych 

Organizacji Turystycznych „Działając Razem Osiągamy Więcej”. 

 

20. Organizacja wydarzeń 

Wydano zezwolenia na organizację imprez turystyczno-rozrywkowych: 

− VI Majówka z ASG – Operacja Borneo 2011 – w dniach 29.04-03.05.2011r. 

− Pochód 1-majowy – dn. 30.04.2011r. 

 

Dn. 15.04.2011r. Burmistrz Bornego Sulinowa, kierownik Referatu PW oraz przedstawiciele Stowarzyszenia 

Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa spotkali się z Powiatowym Komendantem Policji, Józefem 

Hatałą i Komendantem Policji Komisariatu w Bornem Sulinowie, Andrzejem Dziemianko. Omówiono 

kwestie bezpieczeństwa związane z organizacją w dniach 18-21 sierpnia br. VIII Międzynarodowego Zlotu 

Pojazdów Militarnych. 

 

Dn. 17.04.2011r. kierownik Referatu PW uczestniczył w uroczystej inauguracji Indywidualnych Mistrzostw 

Województwa Młodziczek-ów oraz Skrzatek i Skrzatów w Tenisie Stołowym o Memoriał Janusza 

Maszkiewicza. 

 

21. Oświata 
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Stypendia szkolne 

− Do wnioskodawców, którzy w grudniu 2010r. otrzymali I transzę stypendium szkolnego wysłano druki 

oświadczeń dot. udzielenia zgody na zmianę decyzji przyznających świadczenie stypendialne i wypłatę II 

transzy. 

− Wystawiono 8 decyzji  wstrzymujących stypendia szkolne. 

− Do Kuratorium Oświaty w Szczecinie przesłano informację dot. wydatków poniesionych w 2010r. na  

wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych.  

 

Wyprawka szkolna 

Do Kuratorium w Szczecinie  przesłano  dane dot. realizacji  w 2011r. rządowego programu pomocy uczniom 

„Wprawka szkolna”. 

 

REFERAT ORGANIZACYJNY  

  

22. W miesiącu kwietniu br. został ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. dzierŜaw  

i zarządzania mieniem gminnym w Referacie Gospodarki nieruchomościami i Rolnictwa. W dniu 16 maja br. 

Komisja Konkursowa przeprowadziła II etap naboru na to stanowisko. 

23. W miesiącu maju przyjęto do wykonywania prac społecznie uŜytecznych 25 osób  

z terenu Gminy Borne Sulinowo. Osoby te zostały skierowane do wykonywania prac porządkowych  na 

terenie Sołectw oraz do  Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  Sp. z  o.o. w Bornem Sulinowie.  

24. W miesiącu maju br. podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku  

1 umowę o organizację prac interwencyjnych, w ramach której zatrudniona została 1 osoba. 

25. W miesiącu maju br. podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku  

3 umowy o organizację staŜu, w ramach których staŜ odbywają w tutejszym Urzędzie 4 osoby. 

26. W miesiącu kwietniu br. prawnik udzielający porad prawnych dla mieszkańców Miasta  

i Gminy Borne Sulinowo udzielił następującej pomocy prawnej: przyjął ogółem 23 osoby  i udzielił 30 porad. 

27. Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia dla kierowników referatów tutejszego Urzędu z nowego 

systemu BIP. 

28. Zorganizowano prezentację nowego systemu informacji prawnej Lex Polonika  

oraz dokonano analizy oszczędności w związku z przejściem na nowy system. 

29. Wygenerowano i przekazano do GUS dane z gminnego zbioru meldunkowego do celów narodowego 

spisu powszechnego ludności i mieszkań 2011. 

30. Dokonano naprawy Infomatu w Centrum Informacji Turystycznej w Bornem Sulinowie. 

31. Przyjęto opłatę skarbową na kwotę 1112,00 zł. 

32. Zarejestrowano 1406 pism wpływających do Urzędu. 

33. Wysłano 1387 przesyłki polecone, 355 listów zwykłych oraz około 50 sztuk plakatów. 

34. W ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi na tablicy Urzędu wywieszono 24 

obwieszczenia oraz plakaty okolicznościowe. 
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35. W ramach współpracy z Urzędem Skarbowym w miesiącu kwietniu w tutejszym Urzędzie wydawane 

były druki PIT. 

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH 

 

36. Działalność  Komisji ds. PRPA. 

W okresie międzysesyjnym odbyły się 3 posiedzenia Komisji, na które wezwano  

17 osób w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego. Stawiło się 8 osób, z których 7 osób 

podjęło decyzję o dobrowolnym zgłoszeniu się na terapię w systemie stacjonarnym lecznictwa odwykowego, 

5 osobom uzaleŜnionym zakupiono bilet miesięczny z przeznaczeniem na dojazd na zajęcia terapeutyczne  

w systemie dziennym, 5 osób skierowano na badania okresowe i terapię podtrzymującą. Ustalono terminy 

przyjęcia na oddział psychiatryczny w celu przeprowadzenia detoksykacji 4 osób.  

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

osoby uzaleŜnionej 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 4 teczki akt spraw 

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

37. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

W dniu 6 maja br. odbyło się pierwsze posiedzenie  powołanego zarządzeniem nr 31/2011 z dnia  

8 kwietnia 2011r. Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zadaniem 

Zespołu jest wdroŜenie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zdiagnozowane problemy 

społeczne, w tym w szczególności przejawy bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, 

przemocy domowej, demoralizacji nieletnich, zaniedbywania obowiązków rodzicielskich, a takŜe 

zintegrowanie działań środowisk odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie. 

Podczas spotkania zapoznano członków Zespołu Interdyscyplinarnego z uchwałą Rady Miejskiej  

w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bornem Sulinowie  oraz z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie 

przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar. W trakcie posiedzenia zespołu 

został wybrany przewodniczący, jego zastępca oraz sekretarz.  

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego została wybrana Pani Krystyna Skwark – Kierownik 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, Zastępcą Przewodniczącego została 

Pani Halina  Jakrzewska – pracownik Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie, sekretarzem została 

Pani Irena Fiurst – Stecenko – inspektor. ds. uzaleŜnień Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.  

Podczas spotkania wyświetlono prezentacje przygotowane przez Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nt. funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych. Wszyscy 

członkowie Zespołu złoŜyli oświadczenia o poufności informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań 

związanych przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Podjęto dyskusję nad opracowaniem Regulaminu 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Bornem Sulinowie. Omówiono problem przemocy występujący w Gminie 

Borne Sulinowo. 
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38. 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 kwietniu  7 osób z 18 zgłoszonych. Osoby te kierowane są głównie do prac porządkowych 

w miejscu ich zamieszkania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010r. 

w sprawie podmiotów, w których jest odbywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie uŜyteczna 

wyznaczono jednostki na terenie Miasta i Gminy Borne Sulinowo. 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

39. Wydano: 

− dwadzieścia cztery zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

− siedem wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

− dwie decyzje w sprawie podziałów nieruchomości, 

− pięć postanowień podziałowych, 

− dwie decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,  

− jedną decyzję rozgraniczeniową, 

− trzy decyzje o warunkach zabudowy, 

− prowadzone są dwa postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, 

− prowadzone jest dwanaście postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

40. Przygotowano sprawozdanie dla Ministerstwa Infrastruktury z zakresu planowania przestrzennego  

za rok 2010. 

41. Informacja o prowadzonych  pracach w zakresie planowania przestrzennego: 

 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne 

Sulinowo w obrębach Piława, Silnowo, Kiełpino, Juchowo, Jelonek. 

Procedura planistyczna została zakończona. W dniu 7 maja 2011r. architekt przekazał ostateczną wersję 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do analizy. Po weryfikacji, dokument 

zostanie skierowany do uchwalenia. 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kiełpino. 

W dniu  4 maja 2011r. biuro projektowe uzupełniło projekt planu o dokument: ekofizjografię i prognozę 

oddziaływania na środowisko. W dniu 17 maja 2011r. projekt planu wraz z całą dokumentacją planistyczną 

był przedmiotem obrad Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Komisja zaopiniowała dokument 

pozytywnie. Projekt planu zostanie  przesłany do uzgodnień.   
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Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla terenów  

o symbolach  3 MN, 64 Ut, MN, 65 Ut, 91 U, Ut, MW, 116 Kg, 156 MN,U, 168 MW,MN,U, 188 MW, 

MN, U, 196 US, 200 MN, Ut, 204 MW, U, 207 MW, MN, U połoŜonych w miejscowości Borne Sulinowo 

 

W dniu 15 kwietnia 2011r. otrzymaliśmy poprawiony projekt planu od wykonawcy wraz z ekofizjografią  

i prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt został przeanalizowany. W dniu  10 maja 2011r. odbyło się 

posiedzenie Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Komisja zaproponowała kilka zmian w części 

tekstowej i graficznej. Opinia komisji jest pozytywna. Po dokonaniu aktualizacji mapy do celów 

planistycznych przez architekta, dokument zostanie przesłany do uzgodnień. 

 

Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo tzw. renta planistyczna. 

 

W związku z art. 36.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez 

okres pięciu lat od dnia w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące, burmistrz moŜe 

pobrać opłatę planistyczną. Opłatę ustala się w drodze decyzji. Zasady określenia wartości nieruchomości 

ustalają przepisy o gospodarce nieruchomościami. Opłata jest dochodem własnym Gminy.  

 

Wyłoniono wykonawcę i zlecono  wycenę dwóch nieruchomości połoŜonych w obrębie 05 Borne. Wyceny 

dokonuje się na wniosek właścicieli nieruchomości przed sprzedaŜą. 

 

42. Informacja z zakresu edukacji ekologiczno – przyrodniczej. 

− Przygotowano sprawozdanie OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu Gminy Borne Sulinowo dla 

Marszałka Województwa Zachodniopolskiego za ostatni kwartał 2010r.  

− Wydano pozytywną opinię dla Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącą 

ekofizjografii dla Województwa Zachodniopomorskiego. 

− Przygotowano i przekazano informację dla Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie na temat 

funkcjonowania Natury 2000 w Gminie Borne Sulinowo. Informacje zostaną wykorzystane do celów 

naukowych. 

− Przygotowano i przekazano następujące informację dla Nadleśnictwa Borne Sulinowo: waloryzację 

przyrodniczą Gminy Borne Sulinowo, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Borne Sulinowo,  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne 

Sulinowo, mapy z przebiegiem nowo utworzonych tras turystycznych. 

Dokumenty zostały przekazane w formie elektronicznej. Zostaną wykorzystane do opracowywania planu 

urządzania lasu na lata 2012-2022. 

− Gmina wspólnie z Fundacją Ekologiczną Arka, gminami: Cieszyn, Iwanowice, Jaworzno, Łańcut, 

Rydułtowy, Serock i Wieliszew zorganizowała ogólnopolską akcję pod nazwą „Wypalanie – 

zabijanie”. Plakaty dotyczące akcji wypalania traw przekazano do szkół, sołectw i wywieszono  

w miejscach publicznych.  
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− Gmina wspólnie ze szkołami i przedszkolami zorganizowała Obchody Światowego Dnia Ziemi, które 

co roku odbywają się 22 kwietnia. W 2011 roku obchodzone były podczas Międzynarodowego Roku 

Lasów, ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Tematem wiodącym były lasy, 

hasło Dnia Ziemi 2011 - "las całkiem blisko nas". W obchodach wzięły udział wszystkie szkoły  

i przedszkole w Łubowie. W podziękowaniu za udział w akcji przekazano do biorących udział: 

ksiąŜki, albumy, długopisy, plany lekcji, zegary, breloki o tematyce ekologicznej. Urząd dodatkowo 

zabezpieczył worki na śmieci, rękawice oraz transport zebranych nieczystości. 

− Uzyskano pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie   zmiany 

lokalizacji pomnika przyrody w Bornem Sulinowie na dz. nr 1/156. 

   

43. Realizacja projektu „ŚcieŜka edukacyjno – przyrodnicza ”Nasze małe arboretum”  

 

Obszar, który przeznaczyliśmy na arboretum połoŜony jest blisko jez. Pile, w mieście Borne Sulinowo. Był 

on bardzo zaniedbany, nierówny, zachwaszczony. W niektórych miejscach znajdowały się korzenie drzew, 

które wymagały usunięcia. Działkę naleŜało zaorać, usunąć stare korzenie drzew i wyrównać teren. Następnie 

wydzieliliśmy alejki spacerowe oraz miejsca do nasadzeń roślin i posieliśmy trawę. Wiosną dokonaliśmy 

nasadzeń drzew i krzewów. Arboretum jako miejsce dydaktyczne słuŜyć będzie nie tylko uczniom, ale takŜe 

przyszłym pokoleniom, dlatego będziemy dbać o jego charakter krajobrazowy i naukowy. Na obszarze nowo 

zagospodarowanej działki o pow. ok. 0,8700 ha zgromadziliśmy krajowe jak i obce gatunki drzew i krzewów, 

łącznie ok. 102 gatunków. KaŜda z roślin posiada tabliczkę ze zdjęciem i opisem gatunku.  

 

W arboretum posadowiliśmy kładkę drewnianą o długości 30 metrów. Kładka jest miejscem przejścia przez 

teren podmokły. UmoŜliwia obserwację nasadzeń roślin przybrzeŜnych i wilgociolubnych. (teren w tej chwili 

niedostępny ze względu na mokre podłoŜe). Na  trasie arboretum w połączeniu z istniejącą ścieŜkę 

dydaktyczną postawiliśmy ławki. Ławki słuŜyć mają do prowadzenia lekcji w terenie, gdyŜ znajdująca się 

tam Leśna Klasa pomieści tylko 15 osób, co uniemoŜliwia prowadzenie lekcji dla większej grupy. Oprócz 

tego z ławek mogą korzystać dzieci w czasie odpoczynku, gdyŜ miejsce to jest oddalone od szkoły ok. 2 km. 

WaŜnym elementem wyposaŜenia arboretum są kosze na śmieci. Cel ich zakupu wiązał się przede wszystkim 

z utrzymaniem porządku w tym miejscu. Poza tym, najlepiej edukować dzieci od najmłodszych lat w sferze 

dbania o czystość. W miejscu tym przebywa bardzo duŜo osób w trakcie wycieczek, pogadanek 

tematycznych, spacerów, odbywają się tam teŜ ogniska. Kosze zabezpieczą miejsce przed nadmiernym 

zaśmieceniem i będą kształtowały nawyk dbania o czystość.   

 

Arboretum wzbogaci walory krajobrazowe parku miejskiego, będzie doskonałą bazą dydaktyczną do 

prowadzenia zajęć w terenie. W pracy dydaktycznej wykorzystamy ogród do realizacji wielu celów 

dydaktyczno – wychowawczych m.in. do: praktycznego poznawania i oznaczania roślin, zwracania 

szczególnej uwagi na rzadkie gatunki drzew i krzewów, stwarzania warunków do rozwoju zainteresowań 

przyrodniczych uczniów oraz ochrony otaczającej przyrody, wyzwalania chęci działania na rzecz własnego 

otoczenia, nauki współpracy w zespole i kształtowania właściwego stosunku do świata Ŝywego, rozwinięcia 
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umiejętności planowania i tworzenia terenów zielonych,  wzbogacenia w zieleń najbliŜszego krajobrazu  

i poprawy jego estetyki. 

Praca w ogrodzie to doskonała lekcja wychowawcza dla dzieci i młodzieŜy. Uczy szacunku, nie tylko dla 

samej przyrody, ale i cięŜkiej pracy. Mamy nadzieję, Ŝe dzieło które tworzymy przetrwa nie tylko na skrawku 

ziemi, ale takŜe w ekologicznych postawach dzieci i młodzieŜy jakie przeniosą do swojego dorosłego Ŝycia. 

 

Zagospodarowanie terenu zakończy się w czerwcu 2011r. 

ŚcieŜka powstała przy udziale środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 

 

INWESTYCJE 

 

44. Trwa realizacja zadania pn. Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie 

ogólnodostępnych stref sportowo – rekreacyjnych w miejscowościach Liszkowo i Silnowo. Przewidywany 

termin zakończenia zadania to 31.06.2011r. 

45. Trwa realizacja zadania termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Łubowie.  

46. Trwają prace porządkowe w zakresie usuwania gruzu z terenów działek gminnych na terenie Bornego 

Sulinowa przeznaczonych do sprzedaŜy jak równieŜ z terenów zielonych. Roboty wykonuje firma 

nieodpłatnie w zamian za pozyskany gruz.  

47.Przeprowadzono postępowanie w zakresie zebrania ofert na zadanie zakup koszy ulicznych typu 

KACPER. Wyłoniono wykonawcę i zrealizowano zamówienie. 

48.Wydano decyzję zmieniającą na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania i transportu nieczystości 

płynnych z kabin sanitarnych typu TOI TOI. 

49.Przygotowano i przesłano komplet dokumentacji do NFOŚiGW w Warszawie dotyczącej postępowania 

przetargowego na zadanie Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łubowie. 

50.Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji na zadanie Termomodernizacja budynku MBP  

w Bornem Sulinowie. 

51.Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na zadanie Dowozy uczniów do szkół na 

terenie Gminy Borne Sulinowo. 

52.Przeprowadzono wizję lokalną w sprawie zagospodarowanie skweru pomiędzy ul. Słowackiego 13-15 

oraz Wyszyńskiego 6-7. 

53.Przygotowano ankietę dotyczącą gospodarki odpadami dla Urzędu Marszałkowskiego do aktualizacji 

WPGO. 

54.Udzielono dodatkowych wyjaśnień Prezesowi UOKiK w Gdańsku w sprawie zaprzestania stosowania 

praktyk monopolistycznych na rynku odpadów komunalnych. 

55. W ramach zarządzania drogami gminnymi wydano: 

− warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie 

miasta Borne Sulinowo 1szt.; 

− 1 decyzję na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektu handlowego;  

− 6 decyzji na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym; 
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− 6 decyzji na zajęcie pasa drogowego na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym; 

− 5 decyzji umarzających postępowania administracyjne związane z nielegalnym zajmowaniem pasa 

drogowego pod reklamy 

oraz sporządzono 

− 6 umów udostępnienia nieruchomości na cele budowlane. 

56. Rozpoczęto remont dróg asfaltowych pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic 

na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo” – Firma „SALDROG” Sp. z o.o. ul. Usługowa 11, 73-110 

Stargard Szczeciński. 

57.Trwają prace budowlano – remontowe w klatce B budynku socjalnego przy ul. Słowackiego 9 w m. 

Bornem Sulinowie – wykonywane Gminną grupą remontową. 

58.Uruchomiono procedurę zamówień publicznych na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie 

dokumentacji projektowej pn. „Budowa punktów świetlnych na terenach stref rekreacyjno-sportowych  

w m. Juchowo i Silnowo”. Wyłoniono wykonawcę. Przygotowano umowę do podpisu. 

59.Zgłoszono zgodnie z Prawem Budowlanym do Starostwa Powiatowego w Szczecinku zamiar budowy 

chodnika przy ul. Krótkiej oraz parkingu przy ul. Sosnowej w Bornem Sulinowie. 

60.Trwa procedura wyłonienia wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 

schodów i budowy podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Zespołu Szkół w Łubowie. 

61.Zaproszono firmy do złoŜenia oferty ogólnej na jednostkowe ceny najmu sprzętu i sprzedaŜy 

materiałów  w  związku  z  planowaną  modernizacją  dróg  gminnych – zaproszono siedem 

przedsiębiorstw. 

62.Trwają prace związane z remontem chodnika przy Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie. Prace 

wykonywane Gminną grupą remontową. 

63.Wykonano przyłącze wodociągowe do strefy sportowo rekreacyjnej w Radaczu. Prace wykonywane 

Gminną grupą remontową. 

64.Wykonano remont w niezbędnym zakresie uszkodzonego budynku gospodarczego przy budynku 

ZOZ-u w Łubowie. Prace wykonywane Gminną grupą remontową. 

65.Wykonano remont przyłącza kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego budynku ZOZ  

w Silnowie. Prace wykonywane Gminną grupą remontową. 

66.Trwają prace związane z przejęciem zasobów mieszkaniowych Gminy Borne Sulinowo od 

dotychczasowego zarządcy tj. Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie. 

Przewidywany termin przejęcia to 30.06.2011r. 

67.Sporządzono umowę najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony wraz z protokołem zdawczo-

odbiorczym lokalu przy Al. Niepodległości 4F/14 w miejscowości Borne Sulinowo. 

 

 

 

 

 


