
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  30 października 2008 roku. 

 

SPOTKANIA 

 

W okresie międzysesyjnym  odbyły się spotkania dotyczące m.. innymi : 

 omówienia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2009roku   

 ustaleń związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (firma 

Integraf – 2 spotkania ) 

 konsultacji Społecznych  dot. planu zagospodarowania przestrzennego 

 współpracy z Wspólnotami Mieszkaniowymi w Bornem Sulinowie ( 2 spotkania) 

 realizacji inwestycji „Remont ul. Niepodległości” i współpracy w ramach Lokalnej 

Grupy Działania (3 spotkania z władzami Starostwa Szczecineckiego) 

 promocji Gminy w mediach (nagranie Programu Samorządowego w telewizji Gaweł, 

wywiad dla  Radia ESKA 

 planowanego budŜetu na 2009 rok – spotkanie z sołtysami i przedstawicielami Rady 

Osiedla 

 ofert inwestycyjnych i remontowych 

 regulowania opłat, dzierŜaw i podatków przez osoby fizyczne i prawne 

Udział w uroczystościach 

 90-lecie odzyskania przez Polskę  niepodległości  

 Narodowe Święto Niepodległości  - organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną 

w Bornem Sulinowie 

 50 lecie Honorowego Krwiodawstwa -  Dąbie 

Kontrole, wizytacje 

 stołówka szkolna w ZS w Łubowie ( dot. przyszłego planowanego remontu) 

 biblioteka Borne Sulinowo ( działalność, potrzeby) 

 

 W okresie międzysesyjnym w sprawach skarg i wniosków przyjęłam wraz z 

Zastępcą Burmistrza 49 interesantów. 
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GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

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

w sposób zwyczajowo przyjęty informację o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaŜy: 

• działki zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 7/373 o pow. 0,5322 ha, połoŜonej  

w Bornem Sulinowie, obręb 05, 

•    działki zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 7/364 o pow. 0,1933 ha, połoŜonej  

 w Bornem Sulinowie, obręb 05, 

• działki zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 89/181 o pow. 0,5050 ha,  połoŜonej  

w Bornem Sulinowie, obręb 06, 

• działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 220/16 o pow. 0,4800 ha, połoŜonej 

w Łubowie, obręb Łubowo, 

• lokalu mieszkalnego nr 4, połoŜonego w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, 

w budynku przy Kościuszki, na działce oznaczonej w rejestrze gruntów  

Nr 244 o pow. 0,0500 ha,  

• 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,   

2.   Podpisano akty notarialne zbycia nieruchomości: 

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

oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 99/4 o pow. 0,0100 ha,  

• lokalu mieszkalnego nr 2, połoŜonego w miejscowości Starowice, obręb Starowice, 

w budynku posadowionym na działce oznaczonej w rejestrze gruntów Nr 154/6 o pow. 0,1218 ha,  

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

oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 576/22 o pow. 0,1001 ha,  

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

nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U  

z 2007r. Nr 191, poz. 1365) przesłano do Urzędu Wojewódzkiego miesięczne sprawozdanie o 

realizacji art. 1 w. cytowanej ustawy. 

4. Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Szczecinku – Wydziału Ksiąg Wieczystych  

o ujawnienie w księdze wieczystej: 

• Nr 16949 nieruchomości, połoŜonych w woj. zachodniopomorskim, powiecie    szczecineckim, 

gminie Borne Sulinowo, obręb Ciemino, miejscowości Ciemino, oznaczonych w ewidencji 

gruntów działkami Nr 19/7 o pow. 0,0600 ha i Nr 48/4 o pow. 0,0200 ha; 

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

gminie Borne Sulinowo, obręb Jelonek, miejscowości Jelonek, oznaczonej w ewidencji gruntów 

działką Nr 59 o pow. 0,1500 ha; 
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• Nr 16910 nieruchomości, połoŜonej w woj. zachodniopomorskim, powiecie szczecineckim, 

gminie Borne Sulinowo, obręb Liszkowo, miejscowości Liszkowo, oznaczonej w ewidencji 

gruntów działką Nr 158/5 o pow. 0,0011 ha; 

• Nr 16307 nieruchomości, połoŜonych w woj. zachodniopomorskim, powiecie szczecineckim, 

gminie Borne Sulinowo, obręb Silnowo, miejscowości Silnowo, oznaczonych w ewidencji 

gruntów działkami Nr 174/2 o pow. 0,0672 ha i Nr 176/2  

o pow. 0,0900 ha; 

5.  Udzielono Starostwu Powiatowego w Szczecinku informację w sprawie, realizacji przez 52- ie 

osoby 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. 

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

rolnych w ilości –14 szt..  

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

Gminy Borne Sulinowo: 

•     część działki o powierzchni 230 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 115/11, obręb 

Przyjezierze w miejscowości Przyjezierze. Okres dzierŜawy 3 lata, stawka czynszu 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 niezabudowaną o powierzchni 0,1195 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 

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

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

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

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 89/181, obręb Borne 06, przy  

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

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

●  część nieruchomości o powierzchni 60 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 141, obręb 

Nobliny w miejscowości Nobliny, na której posadowiony jest obiekt handlowy. Okres dzierŜawy 

3 lata, stawka czynszu z tytułu dzierŜawy: 3,00 zł. za m2  +  22 % VAT miesięcznie + podatek 

nieruchomości,  

 ●  lokal uŜytkowy wraz z pomieszczeniami przynaleŜnymi o powierzchni uŜytkowej 80,50 m2, 

znajdujący się na parterze budynku obok świetlicy wiejskiej, połoŜony na działce oznaczonej w 

ewidencji gruntów numerem 180/2, obręb Piława w miejscowości Piława. Okres dzierŜawy 3 lata, 
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stawka czynszu z tytułu dzierŜawy: 5,70 zł. za m2 + 22 % VAT miesięcznie + podatek 

nieruchomości,  

●  nieruchomość zabudowaną budynkiem garaŜowo -gospodarczym o powierzchni uŜytkowej 34,28 

m2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 44/4, obręb Silnowo  

w miejscowości Silnowo. Okres dzierŜawy 3 lata, stawka czynszu z tytułu dzierŜawy: 1,50 zł. za 

m2 + 22 % VAT miesięcznie + podatek nieruchomości, 

● Część nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 800 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów 

numerem 43/15, obręb Borne 07, połoŜonej  przy ul. Sosnowej w Bornem Sulinowie. Okres 

dzierŜawy 10 lat, stawka czynszu z tytułu dzierŜawy: 0,15 zł. za m2 + 22 % VAT rocznie + 

podatek nieruchomości 

 ● Część nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 1500 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów 

numerem 4/9, obręb Borne 05, połoŜonej przy ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie. Okres 

dzierŜawy 10 lat, stawka czynszu z tytułu dzierŜawy: 0,10 zł. za m2 + 22 % VAT rocznie + 

podatek nieruchomości. 

●   nieruchomość zabudowaną budynkiem byłej wartowni o powierzchni uŜytkowej 27,70 m2, 

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 46/4, obręb Borne 06 w miejscowości Borne 

Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata, stawka czynszu z tytułu dzierŜawy: 5,50 zł. za m2 + 22 % VAT 

miesięcznie + podatek nieruchomości. 

8. Udzielono Kancelarii Komornika informacji o posiadaniu prawa własności lub uŜytkowania 

wieczystego do nieruchomościami, połoŜonymi na terenie Gminy Borne Sulinowo – w sprawie  

4-ech osób. 

9. Udzielono odpowiedzi na pismo w sprawie dot. decyzji przyznającej zwrot paliwa akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego. 

10.  Zrezygnowano z przysługującego w myśl art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami, prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w:  

• Radaczu, obręb Radacz, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 65/114 o pow. 0,1074 ha, za 

cenę 48.300,00 zł, 

11. Rozwiązano umowy dzierŜawy: 

●  Umowa dzierŜawy nr 82/2008 z dnia 10 października 2008 r. na część nieruchomości zabudowanej 

budynkiem magazynowym o powierzchni uŜytkowej 97,20 m2, połoŜonej na działce oznaczonej w 

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

●  Umowa uŜyczenia nr 3/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. na część tj. 175 m2 nieruchomości 

niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 22/4, w miejscowości Borne 

Sulinowo, obręb Borne 07. 

12. Nadano numer porządkowy dla nieruchomości: 

●   oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 154/1, połoŜonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi – 

otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 164, 
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● oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 400, połoŜonej w miejscowości Krągi, obręb Krągi – 

otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 145, 

● oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 60/6, połoŜonej przy ul. Alei Niepodległości  w 

miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07 – otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 

ul. Al. Niepodległości 44, 

● oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 7/275, połoŜonej przy ul. Orła Białego               w 

miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05 – otrzymała numer porządkowy nieruchomości – 

ul. Orła Białego 32. 

13. W dniu 20 listopada 2008r. Komisja Mieszkaniowa odbyła posiedzenie, na którym rozpatrzyła 4 

wnioski o przydział lokalu socjalnego bądź komunalnego z zasobu mieszkaniowego gminy Borne 

Sulinowo.  

Podjęto decyzję o zamianie lokalu komunalnego, połoŜonego w miejscowości Juchowo 41/2 na 

lokal komunalny, połoŜony w miejscowości Borne Sulinowo przy  

Al. Niepodległości 4 F/11. 

FINANSE 

 

14. 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 (wnioskowano kwota 35.445,90 zł) otrzymaliśmy w dniu 27.11.2008r. 

informację, iŜ strona Samorządowa Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej 

Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała wniosek, uwzględniając częściową 

wysokość wnioskowanego dofinansowania. W dniu 26 listopada 2008 roku wpłynęła na konto 

Urzędu rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 7.089,00 zł. 

15. Zarządzeniem Nr 70/2008 Burmistrza Gminy Borne Sulinowo z dnia 31 października 2008 roku 

dokonano zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na podstawie: 

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.MW-3011-

2/179/2008 z dnia 14 października 2008 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej  

o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji  

o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych w 2008 roku, 

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.MW-3011-

2/180/2008 z dnia 15 października 2008 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej  

o kwotę 108.980,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla 

uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty, 

 - pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.MW-3011-

2/182/2008 z dnia 16 października 2008 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej  

o kwotę 6.700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznych dodatków do wynagrodzeń  
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w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych 

jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków naleŜy świadczenie 

pracy socjalnej w terenie, 

 - pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.MW-3011-

2/190/2008 z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej  

o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieŜącej działalności środowiskowych 

domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 - pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.KK-3011-

2/197/2008 z dnia 23 października 2008 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej  

o kwotę 38.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa  

w zakresie doŜywiania”, 

 - pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.KK-3011-

2/199/2008 z dnia 23 października 2008 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej  

o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem dla ośrodka pomocy społecznej na wypłacenie 

producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych zgodnie  

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych 

powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. (Dz.U. Nr 173, poz. 1070), 

-  pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.MW-3011-

2/193/2008 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 

1.800,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających 

roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej. 

 Ponadto dokonano przeniesieniu wydatków (+, -) w kwocie 6.426,42 zł między rozdziałami  

i paragrafami.  

16. Pismem Nr FB.3010-310/2008 w dniu 8 października 2008 roku 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 z 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 równieŜ realizują zadania z zakresu administracji rządowej 

tj.: USC, dowody osobiste, ewidencja ludności, spisy rolne, obrona cywilna. W dniu 12 listopada 

2008 roku otrzymaliśmy pismo Nr FB.1.MW.3010/27/08 z dnia 30 października 2008 roku z 

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z informacją, iŜ na tym etapie prac 

nad projektem ustawy budŜetowej na 2009 r. (przekazanie wstępnego projektu budŜetu Wojewody 
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Zachodniopomorskiego na 2009 r. do Ministerstwa Finansów w dniu 22 sierpnia br.), nie ma 

moŜliwości pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Niemniej jednak, z uwagi na trwające jeszcze 

prace nad projektem ustawy budŜetowej na 2009 r. nasz wniosek zostanie ponownie rozpatrzony 

po ogłoszeniu ustawy budŜetowej.  

17. Pismem Nr FB.3010-313/2008 w dniu 8 października 2008 roku wystąpiono do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie z wnioskiem o rozłoŜenie naleŜności powstałej 

po zlikwidowanej jednostce Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bornem 

Sulinowie na raty. Zaproponowano następujące raty i terminy spłaty: 

 - 20.000,00 zł  płatne do 30.11.2008r. 

 - 20.000,00 zł  płatne do 31.01.2009r. 

 - 20.000,00 zł  płatne do 28.02.2009r.  

 - 16.023,21 zł  płatne do 31.03.2009r. 

 W dniu 27 listopada 2008 roku otrzymaliśmy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział  

w Koszalinie pismo Nr 170400/420-66/08/Ukł/DR z dnia 25 listopada 2008 roku informujące,  

o wyraŜeniu zgody na wstrzymanie egzekucji w stosunku do zaległych zobowiązań z tytułu 

składek dot. zlikwidowanej jednostki ZGKiM Borne Sulinowo w terminie do 31.03.2009r.. 

Warunkiem wstrzymania działań egzekucyjnych jest dokonywanie wpłat na poczet zadłuŜenia  

w wysokości po ok. 20.000 zł zgodnie z w/w harmonogramem.  

18. Pismem Nr FB.3010-315/2008 w dniu 10 października 2008 roku złoŜono do Rzecznika 

Dyscypliny Finansów Publicznych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 

Zamiejscowy w Koszalinie 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 

kultury. W dniu 25 listopada 2008 roku Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych Zastępca 

Rzecznika przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie 

pismem Nr Sygn. akt RDFP-182/08/RIO-K-49 poinformował nas o wszczęciu postępowania 

wyjaśniającego wobec w/w osób.  

  

19. 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: 

- w dniu 3 listopada 2008 roku otrzymaliśmy z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 

Zamiejscowy w Koszalinie pismo Nr K-ZZ-0022/LK/233/2008 w sprawie wydania opinii o 

moŜliwości spłaty poŜyczki zaciąganej przez Miasto i Gminę Borne Sulinowo. RIO pozytywnie 

zaopiniowało moŜliwość spłaty poŜyczki zaciąganej w Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie w 

wysokości 200.000,00 zł w przewidywanym okresie spłaty w latach 2009-2012. 

Z uwagi na fakt, iŜ uchwałą Nr XXVI/268/2008 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

30 października 2008 roku dokonano zmiany w/w uchwały tj. zmiany okresu spłaty poŜyczki z 48 
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miesięcy na 36 miesięcy oraz terminu przekazania poŜyczki, pismem Nr FB.3010-322/2008 w dniu 27 

listopada 2008 roku ponownie wystąpiono do RIO o wydanie opinii w w/w sprawie.  

20. W dniu 28 października 2008 roku przekazano do Publicznego Gimnazjum w Silnowie protokół  

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 26 września 2008 roku. Przedmiot kontroli: 

Sprawozdawczość budŜetowa – rzetelność sporządzania sprawozdań. 

1) Terminowość regulowania zobowiązań: 

- odprowadzanie podatku od osób fizycznych, 

- odprowadzanie składek ZUS, 

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok, 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

2) Wydatki bieŜące: 

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników. 

3)   Uregulowania wewnętrzne i zasada polityki rachunkowości. 

Wnioski i zalecenia pokontrolne: 

1) Dokonać zmiany w planie finansowym polegającej na przeniesieniu środków z § 4010 na § 

4170 (umowa zlecenie za malowanie szkoły) zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

2) Dostosować pieczątki do zapisów Instrukcji obiegów dokumentów obowiązującej w jednostce 

oraz uzupełnić załączoną do Instrukcji Kartę wzorów podpisów o wpis „Zatwierdzam do wypłaty” i 

złoŜenie podpisu przez właściwą osobę tj. Dyrektora. 

3) Dostosować Zakładowy plan kont do obowiązujących przepisów w tym zakresie tj.  

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego 

oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020).  

4) Przeprowadzić inwentaryzację zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj. 

ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), a o 

jej wynikach powiadomić Burmistrza Gminy Borne Sulinowo. 

21. W dniu 19 listopada 2008 roku przekazano do Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie 

protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 20.10.2008r. i 17.11.2008r.. Przedmiot 

kontroli: Wydatki osobowe i bezosobowe pracowników. Nie stwierdzono Ŝadnych uchybień  

i nieprawidłowości.  

22. W dniu 19 listopada 2008 roku przekazano do Szkoły Podstawowej w Jeleniu protokół z kontroli 

problemowej przeprowadzonej w dniach 29.10.2008r. i 07.11.2008r.. Przedmiot kontroli:  

1) Sprawozdawczość budŜetowa – rzetelność sporządzania sprawozdań. 

2) Terminowość regulowania zobowiązań: 

- odprowadzanie podatku od osób fizycznych, 

- odprowadzanie składek ZUS, 

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok, 
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- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

3) Wydatki bieŜące: 

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników. 

4)   Uregulowania wewnętrzne i zasada polityki rachunkowości. 

5) Wykorzystanie środków przekazanych z budŜetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bornem Sulinowie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”. 

Wnioski i zalecenia pokontrolne: 

1) Odprowadzać składki ZUS wg deklaracji DRA oraz sporządzać i przesyłać deklarację DRA  

w ustawowych terminach.  

2) Odprowadzać odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w terminach i wysokościach 

określonych ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 

1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.) 

3) Dokonać zmiany w planie finansowym polegającej na przeniesieniu środków z § 4010 na § 

4170 (umowa zlecenie – wychowanie do Ŝycia w rodzinie) zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

tym zakresie.  

4) Uzupełnić załączoną do Instrukcji Kartę wzorów podpisów o wpis „Zatwierdzam do wypłaty” 

i złoŜenie podpisu przez właściwą osobę tj. Dyrektora. 

5) Dostosować Zakładowy plan kont do obowiązujących przepisów w tym zakresie tj.  

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego 

oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020).  

6) Przeprowadzać inwentaryzację na dzień bilansowy tj. 31 grudnia zgodnie z art. 26 ustawy z 

dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).  

7) Rozliczyć zaoszczędzone środki na doŜywianiu do dnia 31.12.2008r.. 

8) Dokonać analizy kosztu posiłku dla pozostałych osób doŜywianych w stołówce szkolnej. 

23. W dniu 25 listopada 2008 roku przekazano Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie protokół z 

kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 17 do 19 listopada 2008 roku i w dniu 24 

listopada 2008 roku. Przedmiot kontroli: Wydatki osobowe i bezosobowe pracowników. W 

wyniku kontroli stwierdzono, iŜ Dyrektor kontrolowanej jednostki w dniu 26 września 2008 roku 

udzielił podwyŜek wszystkim pracownikom administracji i obsługi z mocą obowiązującą od dnia 

1 września 2008 roku. Skutki podwyŜek w 2008 roku w łącznej wysokości 14.623,23 zł zostały 

sfinansowane z dochodów własnych odprowadzonych do budŜetu gminy przez Szkołę 

Podstawową w Bornem Sulinowie. Natomiast skutki podwyŜek w 2009 roku w łącznej wysokości 

40.015,28 zł w całości obciąŜają budŜet gminy.  
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PODATKI  I OPŁATY LOKALNE 

 

24. W miesiącu listopadzie 2008 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie w danym okresie 

sprawozdawczym tj.  za miesiąc październik 2008 r.  

25.  W miesiącu listopadzie 2008 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

sprawozdanie o udzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie w danym okresie sprawozdawczym tj. 

za miesiąc paździenik 2008 r. 

26. W miesiącu październiku i listopadzie przesłano do podatników (osób fizycznych) upomnienia 

dotyczące zaległości III raty podatku za 2008 r..  

 

PROMOCJA I WSPÓŁPRACA 

 

27. Kontynuacja projektów 

a) „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym w gminie 

Borne Sulinowo” 

Zaktualizowano wniosku o dofinansowanie projektu. WUP wyraził zgodę na zmianę harmonogramu 

projektu. Rozpoczęto spotkania ostatecznych beneficjentów projektu z psychologiem i doradcą 

zawodowym. Animator pracy kontynuuje pracę z rodzinami, które zostały objęte projektem.  

b) „Program wyrównywania ró Ŝnic pomiędzy regionami – obszar D” 

W związku z przedłuŜającym się terminem dostawy pojazdu przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, przedłuŜono aneksem do umowy termin realizacji i rozliczenia projektu 

„Likwidacja barier transportowych w Gminie Borne Sulinowo poprzez zakup 9-miejscowego 

samochodu do przewozu dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Borne 

Sulinowo” do 15 grudnia 2008r.  

28. ZłoŜone wnioski o dotacje 

a) „Wioska internetowa – Centrum Kształcenia na Odległość”  

Dn. 22.10.2008r. złoŜono w Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie 

Górniczej wniosek o utworzenie Centrum Kształcenia na Odległość na świetlicy wiejskiej w Juchowie 

w ramach programu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”.  

b)  Program Nauczania Początkowego IBM KidSmart 

Do udziału w programie IBM KidSmart zgłoszono w Urzędzie Marszałkowskim Szkołę Podstawową 

w Jeleniu. W ramach programu szkoła będzie mogła otrzymać specjalny zestaw komputerowy wraz z 

oprogramowaniem przeznaczony dla dzieci z klas I-III. Decyzja o zakwalifikowaniu szkoły w Jeleniu 

do programu zostanie podjęta w połowie grudnia br. 

29. Przygotowania do złoŜenia wniosków o dotacje 

a) PROW 2007-13 „Odnowa Wsi”  
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- „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych 

stref sportowo-rekreacyjnych” 

Trwają prace nad stworzeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Odnowa obszarów 

wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-

rekreacyjnych”. W związku z faktem, iŜ kosztorysy inwestorskie opiewają na kwotę ponad 5 mln zł, 

wybrano lokalizacje stref sportowo-rekreacyjnych,  na realizację których złoŜony zostanie wniosek w 

pierwszym naborze w  ramach działania „Odnowa Wsi” PROW 2007-13. 

Przygotowano analizę kosztów remontów świetlic w Liszkowie, Noblinach i Rakowie. Koszt 

remontów świetlic wyniesie ponad 1 mln zł. Na dofinansowanie realizacji projektu złoŜony zostanie 

wniosek w  ramach działania „Odnowa Wsi” PROW 2007-13.  

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

Edukacji Ekologiczno-Przyrodniczej” 

Spotkanie z mgr inŜ. Grzegorzem Kilianem dot. zmian w projekcie obiektu powojskowego 

połoŜonego przy Al. Niepodległości przeznaczonego na cele oświatowo-kulturalne, który  

w przyszłości ma pełnić rolę Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Przyrodniczej. 

30. Dokumenty strategiczne do wniosków o dotacje 

a) Plany Odnowy Miejscowości 

Wykonano i przesłano do firmy wykonującej POM-y zdjęcia miejscowości. Trwa sprawdzanie wersji 

roboczych Planów Odnowy Miejscowości i przesyłanie uwag do wykonawcy. 

b)  Wieloletni Plan Inwestycyjny 

Do kilku firm konsultingowych wysłano zapytanie w sprawie kosztów wykonania WPI. Wpłynęły 2 

oferty opiewające na kwotę 12 tyś .i 15 tyś zł. 

c) Strategia Rozwoju Turystyki 

Do gestorów branŜy turystycznej wysłano ankietę nt. rozwoju turystyki w gminie Borne Sulinowo. 

Wypełnione ankiety zostaną wykorzystane w procesie tworzenia strategii turystyki, którą chcemy 

opracować do połowy stycznia 2009r. 

31. Współpraca  mediami 

a) Przedstawicielowi Głosu Koszalińskiego udzielono  informacji  dot. spraw prowadzonych w  UMiG 

oraz wydarzeń odbywających się na terenie Miasta i Gminy Borne Sulinowo. Informacje posłuŜyły do 

opracowania październikowego i listopadowego dodatku do Głosu Koszalińskiego „Regiony”. 

b) 20 dziennikarzom „Kuriera Szczecińskiego” przebywającym z 2-dniowa wizytą w Bornem 

Sulinowie przekazano materiały promocyjne. 

32. Wydawnictwa promocyjne 

Opracowano materiał promocyjny gminy Borne Sulinowo. Publikacja jest podsumowaniem projektu 

pn. „Rzecznictwo i dialog społeczny kluczem do zwiększenia aktywności w Twojej gminie” 

realizowanego przez KCWIS m.in. na terenie gminy Borne Sulinowo.  

33. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
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A) opracowano projekt Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2009; 

b) opracowano projekt zarządzenia Burmistrza Gminy Borne Sulinowo w sprawie powołania Rady 

Sportu w Mieście i Gminie Borne Sulinowo wraz z Regulaminem działania Rady Sportu; 

c) opracowano regulamin przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz 

przyznawania nagród i wyróŜnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu; 

d) udział w spotkaniu Klubu Pionier 95 z okazji zakończenia rundy jesiennej; 

e) zorganizowanie dn. 20.11.2008 r. spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych z 

terenu gminy Borne Sulinowo. Na spotkaniu omówiono m.in.: 

• efekty działalności organizacji pozarządowych związane z realizacją zadań publicznych w 2008 r.      

• procedury związane z powierzaniem, wspieraniem, realizacją i rozliczaniem zadań publicznych 

finansowanych z budŜetu Gminy Borne Sulinowo w 2009 r. 

•  projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami 

pozarządowymi w 2009 roku 

• projekt uchwały w sprawie określenia  zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i 

wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróŜnień sportowych za osiągnięcia  w 

dziedzinie kultury fizycznej i sportu 

•  projekt zarządzenia Burmistrza Gminy Borne Sulinowo w sprawie powołania Rady Sportu w 

Mieście i Gminie Borne Sulinowo; 

f) podpisano ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Łubowo porozumienie w sprawie realizacji w 

niepublicznym  „Małym Przedszkolu” w Łubowie projektu pn. „ Zanim zaświeci Wigilijna Gwiazda”.  

Na mocy porozumienia Gmina Borne Sulinowo, partner projektu, przekazała Stowarzyszeniu kwotę 

10 000, 00 zł na realizację przedsięwzięcia. 

34. Współpraca międzynarodowa 

A) W dniach 23-26.10.2008r. grupa aktywnych członków Stowarzyszenia Miłośników Militarnej 

Historii Bornego Sulinowa przebywała z wizytą w partnerskiej gminie Ralsko w Republice Czeskiej. 

Celem wizyty było zapoznanie się ze sposobem zagospodarowania terenów po wojskach radzieckich  

w gminie Ralsko oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie. Delegacja spotkała się ze Starostą i 

Wicestarostą gminy Ralsko.  

b) W dniach 14-16.11.2008r. w Bornem Sulinowie przebywały władze klubu piłkarskiego RALSKO 

SK z partnerskiej gminy Ralsko. Przedstawiciele klubu spotkali się z władzami klubu Pionier 95, 

nauczycielami wychowania fizycznego ze szkół gminy Borne Sulinowo oraz pracownikami urzędu. 

Na spotkaniach omawiano kwestię organizacji w maju 2009r. polsko-niemiecko-czeskiego turnieju 

piłkarskiego w Amt Anklam Land.  
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OŚWIATA 

35. Stypendia szkolne 

W związku z przyznaniem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacji celowej na 

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,  sporządzono 

(na podstawie wniosków złoŜonych przez wnioskodawców do 15 września br.) 251 decyzji 

przyznających stypendium socjalne uczniom zamieszkującym na terenie gminy Borne Sulinowo, 

spełniającym kryterium dochodowe 351 zł na jednego członka rodziny. 

36.  Dokształcanie nauczycieli  

W dniu 24 listopada odbyło się posiedzenie komisji rozpatrującej złoŜone przez nauczycieli wnioski o 

przyznanie dopłaty do czesnego na dokształcanie zawodowe. Wszystkie wnioski rozpatrzono 

pozytywnie. Przyznano dofinansowanie 10 nauczycielom na łączną kwotę 9.400,00 zł. 

 

SPRAWY OBYWATELSKIE I SPOŁECZNE 

 

37. 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 listopadzie  5 osób z 25 zgłoszonych.  

38. Działalność  Komisji ds. PRPA. 

W okresie międzysesyjnym odbyły się 2 posiedzenia Komisji, na które wezwano 22 osoby w celu 

zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego. Stawiło się 8 osób, z których 3 osoby podjęły 

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

1 osobie współuzaleŜnionej i 3 uzaleŜnionym zakupiono bilety miesięczne z przeznaczeniem na 

dojazd na zajęcia terapeutyczne w systemie dziennym, 8 osób skierowano na badania okresowe  

i terapię podtrzymującą. Ustalono terminy przyjęcia na oddział psychiatryczny w celu 

przeprowadzenia detoksykacji 4 osób. Komisja złoŜona 6 wniosków do Sądu Rejonowego III Wydział 

Rodzinny i Nieletnich o zobowiązanie   do leczenia odwykowego. 

 Wszczęto 4 nowe postępowania 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 5 teczek akt spraw w celu przebadania  i wydania 

opinii w przedmiocie uzaleŜnienia osób od alkoholu.  

39. Zorganizowano szkolenie profilaktyczne z zakresu Skutecznej Komunikacji 

Międzyludzkiej – praca z klientem trudnym, które odbyło się 27 listopada br. W szkoleniu 
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wzięło udział 35 osób : pracownicy socjalni, pracownicy ośrodka zdrowia, kurator 

zawodowy, przedstawiciel straŜy miejskiej oraz pedagodzy szkolni i nauczyciele.  

ORGANIZACJA 

40.  Dn. 16 października br. podpisano umowę ze Starostą Szczecineckim o zwrot kosztów 

wyposaŜenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu  

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota refundacji stanowiska osoby niepełnosprawnej wynosi 

40.000,00 złotych. 

41. Dn. 22 października br. podpisano aneks do porozumienia  nr CKNONW-9/2. 1a/2006/595/P/365 

z dnia 22.10.2007r., w którym przedłuŜono realizację projektu „Centra kształcenia na odległość na 

wsiach”, mieszczącego się w Świetlicy Wiejskiej w Jeleniu do dnia 30 listopada 2008 roku. 

42. Wydano 7 pozytywnych decyzji na zwrot dofinansowania poniesionych kosztów kształcenia 

pracowników młodocianych przez pracodawców na kwotę 38.408,50 złotych.  

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

 

43. 24 listopada 2008r. odbyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Borne Sulinowo.  

W konsultacjach wzięło udział siedem osób. Projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego do dnia piątego grudnia 2008r jest wyłoŜony do publicznego wglądu. 

44.  30 października 2008r.  zakończono i rozliczono budowę ścieŜki edukacyjno - 

przyrodniczej przy jeziorze Pile w Bornem Sulinowie Całkowity koszt zadania wyniósł 

65’880,00zł z tego 50% środków uzyskano z dotacji  od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

45. Wydano: 

• Pięćdziesiąt zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
• Jedenaście  wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 
• Siedem decyzji w sprawie podziałów nieruchomości. 
• Dziewięć postanowień w sprawie podziałów nieruchomości. 
• Cztery decyzje rozgraniczeniowe. 
• Jedną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. 
• Trzy opinie urbanistyczne. 
• Jedenaście postanowień rozgraniczeniowych.  
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OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
46. Wydano piętnaście pozytywnych i jedną negatywną decyzję w sprawie wycinki drzew. 

47. Prowadzonych jest siedem postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

48. Wydano dwie decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia. 

49. Wydano jedną opinię w formie postanowienia dot. udzielenia koncesji na poszukiwanie 

i rozpoznawanie złóŜ ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie „Szczecinek” – blok 

koncesyjny nr 106, połoŜonych na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

50. Przesłana została do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie ankieta dotycząca stanu prac na terenie gminy w zakresie 

usuwania azbestu. Ankieta ma na celu dostarczenie informacji dla w/w organu na temat 

finansowych potrzeb gminy w zakresie usuwania azbestu oraz rozwaŜenie moŜliwości 

przekazania dotacji celem finansowego wsparcia w wysokości 50% kosztów 

związanych z unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych. 

51. Zakończono naprawę separatora zlokalizowanego na kolektorze odprowadzającym 

wody opadowe z części miasta Borne Sulinowo do rozlewiska połoŜonego przy drodze 

do Nadarzyc. Zlecono i wykonano operat wodno-prawny. Przygotowano dokumentację i 

złoŜono wniosek do Starosty Szczecineckiego o wydanie pozwolenia wodno-prawnego 

na odprowadzanie wód opadowych do w/w rozlewiska. 

52. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Wydział Polityki Społecznej 

zwrócił się o informacje dotyczące kosztów utrzymania i przeprowadzenia niezbędnych 

remontów cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

Przygotowano i przekazano wstępne projekty i kosztorysy.  

Prace w zakresie utrzymania porządku w roku 2009 wycenione zostały na kwotę 

8.407,28zł. Prace remontowe niezbędne do wykonania na cmentarzu wojennym w 

Bornem Sulinowie zostały podzielone na dwa etapy: I etap – remont parkingu przy 

cmentarzu, wyceniono na kwotę 52.887,22zł brutto, II etap – remont drogi dojazdowej 

do cmentarza, wyceniono na kwotę 259.520,83zł brutto. Prace remontowe na trzech 

cmentarzach dawnego obozu jenieckiego  GROSS BORN OFLAG II D w Kłominie 

wyceniono na kwotę 129.186,42zł brutto. 
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INWESTYCJE 

 
53. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania Remont nawierzchni trawiastej boiska 

piłkarskiego przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie wraz z wykonaniem systemu 

nawadniającego. Podpisano umowę z wykonawcą. 

54. Trwają prace związane z przygotowaniem wniosku na pozyskanie dofinansowania 

remontu płyty boiska trawiastego przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie. 

55. Wybrano firmy i dostarczono sprzęt do stołówek szkolnych w ramach zadania : 

DoposaŜenie punktów przygotowania i wydawania posiłków w stołówkach 

szkolnych. Finansowanie zadania w ramach  dotacji celowej Pomoc Państwa w 

doŜywianiu. 

56. Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę dokumentacji 

projektowej na zadanie: Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Zespole Szkół w 

Łubowie. Podpisano umowę z biurem projektowym. Zadanie obejmuje wykonanie 

projektu budowlanego dobudowy kuchni i stołówki.  

57. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg na 

terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. Podpisano umowy z wykonawcami. 

Szczegółowe informacje odnośnie utrzymania zimowego dróg gminnych znajdują się na 

stronie internetowej UMiG.   

58. Zakończono prace związane z budową miejsc postojowych przy ul. Jeziornej w Bornem 

Sulinowie. 

59. Zakończono i rozliczono remont chodnika przy ul. B. Chrobrego na odcinku od 

budynku nr 4 do skrzyŜowania z ul. Zieloną w Bornem Sulinowie. 

60. Wyłoniono wykonawcę na wykonanie remontu dalszej części chodnika przy ul. B. 

Chrobrego na odcinku od skrzyŜowania z u. Zieloną do skrzyŜowania z ul. Jeziorną. 

Podpisano umowę z wykonawcą. Roboty budowlane – w trakcie realizacji. 

61. Trwają prace związane z kolejnymi siedmioma nakazami Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Szczecinku dot. rozbiórki pozostałych zdewastowanych 

obiektów koszarowych w Kłominie. 

62. Wykonano remont oświetlenia drogowego przy ul Wojska Polskiego w Bornem 

Sulinowie. Wymieniono 6 szt. lamp. 

63.  Wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę na przeprowadzenie remontu instalacji 

elektrycznej w jednym z pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem 

Sulinowie. 
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64. Rozstrzygnięto przetarg, podpisano umowę i wykonano prace związane z wymianą 

kotła C.O w budynku świetlicy wiejskiej w m. Łubowo. 

65. Wyłoniono wykonawcę, zlecono i wykonano prace związane z przebudową systemów 

ogrzewania piecowego w budynkach komunalnych w miejscowościach Starowice 7/1 i 

Jeleń 29/1. W trakcie realizacji przebudowa sytemu ogrzewania piecowego w budynku 

komunalnym w m. Starowice 3. 

66. Zakończono i rozliczono remont nawierzchni drogi gruntowej w m. Łubowo (kolonia). 

67. Wydano 5 decyzji lokalizacyjnych zajęcia pasa drogowego i 3 decyzje na zajęcie pasa 

drogowego na czas robót i na umieszczenie urządzeń w pasach drogowych. 

68. Podpisano 7 umów udostępnienia nieruchomości gminnych na cele budowlane. 

69. Trwają prace związane z likwidacją gruzowisk na terenie Bornego Sulinowa.  

 

 

 

 

Borne Sulinowo, dnia 01 grudnia 2008 r. 

 

 

 

 

 

 


