
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  27  marca 2014 r. 

 

SPOTKANIA 

 

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła                       

w następujących spotkaniach: 

 

 08 kwietnia 2014 r. – udział w  konwencie sołtysów – sprawy bieżące oraz organizacja     

     dożynek  gminnych, 

 09 kwietnia  2014r. – udział w Radzie Społecznej ZOZ-u – zaopiniowanie sprawozdania 

finansowego za 2013 rok,  

 14  kwietnia  2014r.- udział w spotkaniu z Posłem Stanisławem Gawłowskim - Koszalin, 

 14 kwietnia 2014r. – udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w sołectwie 

Jeleń, 

 16 kwietnia 2014r. – otwarcie wystawy Józefa Wojciechowskiego pt. „Jadą wozy kolorowe” – 

DPS Borne Sulinowo , 

 

W sprawach skarg i wniosków -  w okresie międzysesyjnym -  Burmistrz Bornego Sulinowa 

oraz Zastępca Burmistrza  przyjmowali  18  interesantów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERATU FINANSÓW I BUDŻETU 
 

1.  W dniu 27 marca  przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 

Zamiejscowy w Koszalinie, a w dniu 31 marca do radnych Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie, Zarządzenie Nr 36/2014 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 27 marca 2014 

r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Borne Sulinowo   

za 2013 rok.  

2. W dniu 31 marca na podstawie Zarządzenia Nr 41/2014 Burmistrza Bornego Sulinowa  

dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 25.970,00 zł w tym 

na podstawie: 

     - pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie                                      

Nr FB-1.3111.7.13.2014.NP z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zwiększenia Gminie 

dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 43.876,00 zł z przeznaczeniem                          

na dofinansowanie zadań własnych gmin z przeznaczeniem na pomoc finansową 

realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych                 

do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów             

z dnia 24 grudnia 2013r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 

marca 2014 r., 

     - pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie                                      

Nr FB-1.3111.23.13.2014.PW z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmniejszenia Gminie 

dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 73.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację 

programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 

     - pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie                                      

Nr FB-1.3111.7.6.2014.AM z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zwiększenia Gminie 

dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 3.654,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 

ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 

z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). 

    Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) na łączną kwotę 3.522,17 

zł, w tym 1.104,17 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie                      

Nr SP.3014-3/2014 z dnia 25 marca 2014 roku.  



3. W dniu 1 kwietnia wysłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego                  

w Szczecinie Wydziału Spraw Społecznych oświadczenie o przyjęciu dotacji ze środków 

budżetu państwa na realizację zadania w ramach Programu asystent rodziny                       

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny w wysokości 

22.532,00 zł.  

4.   W dniu 9 kwietnia wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 

Zamiejscowy w Koszalinie Nr K.0022.100.MK.Z.2014 z dnia 8 kwietnia 2014r. wraz       

z uchwałą Nr XXV.137.Z.14 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 7 kwietnia 

2014 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonanie budżetu            

za 2013 rok.  

5.  W terminie do dnia 14 kwietnia zostanie przesłane do Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie 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 I kwartału roku 2014.  

6.  W terminie do dnia 14 kwietnia zostanie przesłane do Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach 

związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I kwartał 2014 roku.   

7.  W terminie do dnia 15 kwietnia zostanie przesłane do Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie sprawozdanie z wykorzystania dotacji przeznaczonej        

na wypłatę dodatków energetycznych w I kwartale 2014 roku. 

8.  W terminie do dnia 22 kwietnia zostaną przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej         

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

do dnia 31 marca 2014 roku, w tym: 

- Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu 

terytorialnego,  

- Rb-27S – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 

jednostki samorządu terytorialnego, 



- Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów 

finansowych jednostki samorządu terytorialnego, 

- Rb-28S – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 

jednostki samorządu terytorialnego, 

- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych poręczeń 

i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego, 

- Rb-34S – kwartalne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku,      

o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

9.  W terminie do dnia 22 kwietnia zostanie przesłane do Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz 

należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu 

terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec 1 kwartału 2014 roku.  

10. W terminie do dnia 28 kwietnia zostaną przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej     

w Szczecinie sprawozdania w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz 

pozostałych jednostek za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 roku, w tym: 

- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń      

i gwarancji – Rb-Z, 

- kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  

RB-n. 

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

Rozliczono za miesiąc marzec 2014r. fundusze remontowe za lokale komunalne, 

należące do Wspólnot Mieszkaniowych. Podano do publicznej wiadomości wykazy 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo, przeznaczonych                    

do sprzedaży tj.: 

 działka niezabudowana, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 04, 

oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/26 o pow. 0,2331 ha, 

 działka niezabudowana, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, 

oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/394 o pow. 0,1144 ha, 



 działka niezabudowana, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, 

oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 7/391 o pow. 0,1154 ha, 

 działka niezabudowana, położona w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05, 

oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 32 o pow. 0,1406 ha, 

 działka niezabudowana, położona w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, oznaczona   

w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 53/8 o pow. 0,0266 ha, 

 działka niezabudowana, położona w miejscowości Kłomino, obręb Kłomino, oznaczona 

w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 52/3 o pow. 0,1383 ha, 

 lokal mieszkalny nr 2, położony w miejscowości Borne Sulinowo przy ul. Orła Białego 

3B, obręb Borne 06 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 3/8            

o pow. 0,4411 ha. 

Podano do publicznej informacji ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Borne Sulinowo, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 

nieograniczonego tj.: 

 działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym, położoną w miejscowości Łubowo przy 

ul. Zakątnej 2, obręb Łubowo, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków Nr 250/2                

o pow. 0,1100 ha. 

 Udzielono 4 –ech pisemnych odpowiedzi dla osób zainteresowanych nabyciem 

nieruchomości gminnych. 

 Poinformowano pisemnie 16 –cie osób o przeznaczeniu nieruchomości gminnych                   

do sprzedaży. 

 Rozliczono dostawę mediów  do nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Borne 

Sulinowo oraz osób prywatnych, położonej w miejscowości Silnowo 24, obręb Silnowo. 

 Rozliczono poszczególnych użytkowników tj. Przedszkole oraz Miejską Biblioteka 

Publiczną za dostawy mediów do nieruchomości  zabudowanej, położonej                         

przy  ul. Szpitalnej 1 w miejscowości Borne Sulinowo  

 Przeprowadzono III-ci przetarg na zbycie nieruchomości, położonej w miejscowości 

Borne Sulinowo, obręb Borne 06, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką               

Nr 37/117 o pow. 0,2082 ha, który zakończył się wynikiem pozytywnym, sporządzono 

protokół uzgodnień. 

 Przeprowadzono sześć przetargów na zbycie nieruchomości, które zakończyły                        

się wynikiem negatywnym, sporządzono protokoły poprzetargowe dla przedmiotowych 

nieruchomości. 



 Wystąpiono do Sadu Rejonowego w Szczecinku z wnioskiem o sprostowanie zapisów             

w księdze wieczystej w zakresie zmiany numerów działek. 

 Udzielono Staroście Szczecineckiemu pisemną informację w sprawie możliwości 

udostępnienia nieruchomości gminnych na potrzeby zakwaterowania uchodźców. 

 Przejęto protokolarnie dwie nieruchomości zabudowane nabyte aktem notarialnym                

od   Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, położone w miejscowości Borne Sulinowo, 

obręb Borne 07 przy ul. Chabrowej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków 

działkami Nr 1/38 o pow. 0,1484 ha, Nr 1/39 o pow. 0,1431 ha.  

 Opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej 12 -cie ogłoszeń dot. nieruchomości 

gminnych. 

 Sporządzono korektę deklaracji do celów podatkowych, stan na dzień 10.04.2014r. 

Zlecono zamówienia m.in. na: 

 ogłoszenia w prasie – ilość 20 zlec. 

 wycenę nieruchomości – ilość 9 zlec. 

 wykonanie wypisów i wyrysów – ilość 4 zlec. 

Referat przygotował projekty 4 uchwał. 

 Zawarto 2 umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne 

Sulinowo. 

 Zawarto aneks do zawartej umowy dzierżawy. 

 Rozwiązano umowę dzierżawy. 

 Sporządzono i wysłano 12 – cie pism dotyczących kontroli nieruchomości będących              

w dzierżawie. 

 Przygotowano informacje o wywieszonych wykazach – 4 pisma. 

 Nadano 2 numery porządkowe dla nieruchomości. 

 Przyjęto 5 wniosków o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy 

Borne Sulinowo: 

     - na 3 wnioski udzielono odpowiedzi w sprawie przyznania lokalu 

socjalnego/komunalnego z mieszkaniowego zasobu gminy. 

 -  2 wnioski zakwalifikowano – wszczęto procedurę przydziału lokalu socjalnego. 

   Wywieszono 4 wykazy na tablicy ogłoszeń o przeznaczeniu nieruchomości  

            do dzierżawy na okres do 5 lat oraz do 10 lat. 

 Rozpatrzono 4 wnioski o dzierżawę i udzielono odpowiedzi. 



 Wystosowano 3 pisma w ramach współdziałania z innymi jednostkami. 

 Przejęto protokolarnie 2 nieruchomości. 

 Przygotowano zestawienie nt.: średnich stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych                           

            za II półrocze 2013r. 

 Przygotowano 2 odpowiedzi w ramach współpracy pomiędzy referatami. 

 Wystosowano obciążenie z tytułu bezumownego korzystania nieruchomości. 

 Wystosowano pismo dotyczące wyznaczenia terminu przejęcia nieruchomości. 

 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 

W zakresie Ochrony Środowiska 

1. Wpłynęło odwołanie od decyzji Burmistrza Bornego Sulinowa odmawiającej wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego                  

na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy 1 MW na dz. nr 1/4 w Bornem Sulinowie”, 

objętego wnioskiem firmy „PMR ENERGY” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku. 

2. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego 

na „budowie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych (studni zastępczej                

nr 1a) na terenie ujęcia komunalnego, zlokalizowanego w Łubowie, przy drodze 

krajowej nr 20 Borne Sulinowo- Czaplinek”, gm. Borne Sulinowo, pow. szczecinecki, 

woj. zachodniopomorskie. 

3. Zakończono dwa postępowania administracyjne w sprawie usunięcia odpadów                    

z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4/5, obręb Dąbrowica oraz                   

na działce nr 32/2 obręb Jeleń. Właściciele działek jest Agencja Nieruchomości 

Rolnych.  

4. Wydano 18 decyzji dotyczących zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. 

5. W dniu 19 marca 2014r. przeprowadzono komisyjną lustrację, w wyniku której 

sporządzono protokół oględzin drzew/krzewów oraz dokumentację fotograficzną.  

6. Wystąpiono do Starosty Szczecineckiego z 6. wnioskami o wydanie zezwolenia                

na wycięcie drzew/krzewów będących w zasobach Gminy. 

7. Zakupiono 510 szt. krzewu gat. ligustr pospolity, nasadzenia wykonano na parkingu             

w Jeleniu. 

8. Zakupiono nawóz wieloskładnikowy, preparat do zwalczania chwastów Rundaup            

oraz Mogeton. 



9. Zwrócono się do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Szczecinku      

z prośbą o określenie zakresu prac polegających na wykonaniu zabiegów 

pielęgnacyjnych 2 drzew pomnikowych buka zwyczajnego odm. czerwonolistna 

(Fagus Silvatica var. antropurpurea) oraz lipy drobnolistnej (Tilia cordata) rosnących 

na działce  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 6/8 obręb Komorze,           

gm. Borne Sulinowo. 

10. Wpłynęło pismo mieszkańca zam. w Śmiadowie z zapytaniem czy istnieją 

przeciwwskazania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na działce będącej 

jego własnością. W odpowiedzi Burmistrz poinformował, iż nie budowa przydomowej 

oczyszczalni ścieków jest zgoda z mpzp. 

11. W miesiącu marzec do Schroniska w Szczecinku zostało przekazanych 6 psów z terenu 

Gminy Borne Sulinowo. 

12. Złożono zapytanie ofertowe do 3 firm w sprawie zakupu kosy mechanicznej                    

dla sołectwa Starowice.  

13. Dnia 31 marca 2014r. wpłynął poprawiony wniosek wraz z kartą informacyjną 

przedsięwzięcia Nadleśnictwa Czarnobór o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie przydomowej 

oczyszczalni ścieków oraz indywidualnego ujęcia wody do budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego, działka nr 71/1 obręb Kłomino 0144, miejscowość Kłomino                  

gm. Borne Sulinowo. 

14. Dnia 19 marca 2014r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 

polegającego na budowie Instalacji Mikrobiologicznego Unieszkodliwiania 

Impregnatów Kreozotowych pochodzących z odpadów niebezpiecznych o kodzie 

170204*, z nadaniem cech użytkowych dla drewna z odzysku, w m. Borne Sulinowo, 

pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie, na działkach oznaczonych w ewidencji 

gruntów i budynków nr 89/161 i 89/162, obręb 06 Borne.  

15. Wydano postanowienie odmawiające zawieszenia oraz umorzenia postępowania             

na wniosek firmy ELEKTRIM w sprawie prowadzonego postępowania dotyczącego  

nielegalnej wycinki drzew, w miejscowości Strzeszyn i Liszkowo. 

W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa 

16. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku 19 informacji, w sprawie realizacji  

roszczeń z tyt. pozostawionego mienia poza granicami państwa polskiego poprzez 



nabycie prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu 

Państwa na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. 

17. Wydano dla rolników zaświadczenia o wielkości posiadanego lub nieposiadania 

gospodarstwa rolnego oraz użytków rolnych w ilości – 26 szt. 

18. Wysłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku 9 szt. wniosków o wydanie 

zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów  z działek będących własnością gminy.  

19. Podpisano umowę sprzedaży/przekazania drewna 4 szt. 

20. Wydano 36 decyzji w sprawie usunięcia drzew. 

21. Wezwano 6 osób do uzupełnienia braków formalnych występujących we wnioskach        

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

22. Przyjęto do rozpatrzenia 24 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. 

23. Przyjęto do rozpatrzenia 81 szt. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2014 . 

24. Wezwano 6 osób do złożenia wyjaśnień w sprawie zawyżonych użytków rolnych 

podanych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2014. 

25. Wydano 30 szt. decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2014. 

26. Odesłano do 20 osób wnioskujących faktury dokumentujące nabycie paliwa 

wykorzystanego do produkcji rolnej. 

W zakresie zamówień publicznych 

27. Przygotowano i przeprowadzono  postępowanie przetargowe na zadanie: Utrzymanie 

czystości i porządku na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. 

W zakresie gospodarki odpadami. 

28. Bieżąca aktualizacja zestawienia dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

Bornem Sulinowie , zawierającego informację o nieruchomościach na które zostały 

złożone deklaracje w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami wraz                          

ze szczegółowymi danymi ( m.in. ilość osób zamieszkujących w przypadku 

nieruchomości zamieszkałych; ilość i pojemność koszy oraz terminy ich opróżnień; 

czy na nieruchomości odpady są gromadzone w sposób selektywny). 

29. Przygotowano i wysłano odpowiedzi na bieżącą korespondencję dot. gospodarki 

odpadami komunalnymi. 



30. Przygotowywane są (sukcesywnie) i rozsyłane wezwania do złożenia deklaracji                

do właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnili tego obowiązku. 

31. Sporządzono informację o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej 

za m-c marzec 2014 r. i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego 

32. Wszczęto postępowania administracyjne w sprawie naliczenia kar za nieterminowe 

złożenie sprawozdań kwartalnych  sporządzanych przez podmioty odbierające odpady 

od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Borne Sulinowo – łącznie 

13 postępowań. 

33. Sporządzono i przesłano do GUS : SG-01-3BZ/W oraz SG-01-3BZ/M za rok 2013 – 

załącznik do sprawozdania Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna. 

34. Przygotowano postępowanie pn. „Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych –PSZOK przy ul. Orła Białego 4 w Bornem Sulinowie. 

35. Współpraca przy przygotowaniu umów w sprawie powierzania i przetwarzania danych 

osobowych. 

36. Przygotowano zestawienie dla PUK Sp. z o.o. dot. pojemników na odpady zmieszane 

dla sołectw. 

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWE 

W zakresie zarządzania kryzysowego: 

a) W zakresie spraw obronnych: 

- opracowywanie dokumentów do Akcji Kurierskiej 

b) W zakresie obrony cywilnej: 

- analiza obsady stanowisk w formacjach OC; 

 

c) W zakresie zarządzania kryzysowego: 

- monitorowanie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa na terenie gminy zwłaszcza               

w zakresie afrykańskiego pomoru świń.   

-  opracowywanie nowego planu Zarządzania Kryzysowego (termin do maja 2014r) 

d) W zakresie zabezpieczenia ppoż. 

- w okresie marzec-kwiecień najczęściej miały  miejsce pożary traw, powalona 

drzewa; 

- w działaniach ratowniczych uczestniczyły jednostki OSP Łubowo-23 razy, OSP 

Miasta Borne Sulinowo – 5 razy;  



Opady  deszczu w ostatniej dekadzie marca i na początku kwietnia spowodowały 

zmniejszenie zagrożenia  pożarami tj. wypalaniem traw, lasu. 

      e) w zakresie  zabezpieczenia funkcjonowania OSP: 

- OSP Łubowo utrzymuje gotowość do działania; 

- OSP Borne Sulinowo nie uczestniczy w akcjach ratowniczych; 

- OSP Miasta Bornego Sulinowa utrzymuje gotowość do działania; 

- OSP Juchowo utrzymuje gotowość do działania. 

REFERAT  PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 

1. W miesiącu kwietniu 2014 r. przesłano do Ministerstwa rolnictwa i Rozwoju Wsi 

informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie w danym 

okresie sprawozdawczym tj.  za miesiąc marzec 2014 r.  

2. W miesiącu kwietniu 2014 r. przesłano do podatników upomnienia dotyczące 

zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych, rolnym                         

i od nieruchomości. 

3. W miesiącu kwietniu 2014 r. przesłano do regionalnej Izby Obrachunkowej                       

w Szczecinie sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S, za      

I kwartał 2014 r. 

REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY 

 Na podstawie materiałów dostarczonych przez referaty Urzędu Miejskiego, jednostek 

podległych oraz innych instytucji i stowarzyszeń, aktualizowano urzędową stronę 

internetową www.bornesulinowo.pl 

 Opracowanie i druk dyplomów na gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”. 

 Opracowanie i druk mapy gminy w skali 1:25000 (o wymiarach 1,4 m x 1,4 m)             

z naniesionymi granicami aglomeracji miejskiej, obszarami Natura 2000, rezerwatami 

przyrody itd. 

 Wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz opracowanie schematu rozmieszczenia 

66 tablic na poradzieckim murze w ramach projektu „Historia w graffiti”. 

 Organizacje pozarządowe 

 Sporządzono protokół z prac Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrywania ofert 

złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 

2014r.  

http://www.bornesulinowo.pl/


 Wyniki prac Komisji przedstawione zostały do zaopiniowania Burmistrzowi Bornego 

Sulinowa. Informacja nt. wysokości dotacji przyznanych organizacjom wywieszona 

została na tablicy ogłoszeń oraz opublikowana została na stronie internetowej Urzędu 

oraz  

 zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.   

 W 2014 r. dotację otrzymały:  

 

Organizacja 

Zadanie publiczne wskazane w ofercie 

Wnioskowana  

kwota dotacji 

Przyznana 

kwota dotacji 

LZS „Bricomarche” Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu 

23 000,00 zł 23 000,00 zł 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Astron” 

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu 

3 000,00 zł 3 000,00 zł 

Okręg Polskiego 

Związku 

Wędkarskiego           

w Koszalinie 

Miejskie Koło PZW 

nr 92 

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu 

2 500,00 zł 2 500,00 zł 

Ludowy Klub 

Sportowy  „Orzeł” 

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu 

50 000,00 zł 50 000,00 zł 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju 

Lotnictwa 

Turystyczno – 

Sportowego 

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu 

2 500,00 zł 2 500,00 zł 

Klub Sportowy 

„Pionier 95” 

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu 

50 000,00 zł 50 000,00 zł 

Uczniowski Ludowy 

Klub Sportowy 

Sekcja Tenisa 

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 



Stołowego 

Uczniowski Ludowy  

Klub Sportowy  

Taekwondo 

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu 

18 000,00 zł 18 000,00 zł 

Uczniowski Klub 

Sportowy 

Biegi na orientacje  

Borne Suliowo 

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 

Uczniowski Klub 

Sportowy „ORLIK” 

Łubowo 

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu 

2 000,00 zł 2 000,00 ZŁ 

Stowarzyszenie 

Sportów Siłowych 

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu 

4 000,00 zł 1 000,00 zł 

Stowarzyszenie  dla 

Dzieci  i Młodzieży 

ze Środowisk 

Lokalnych „Pomost” 

Turystyka i krajoznawstwo 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

Stowarzyszenie 

„Wyprzedzić Czas” 

Działania na rzecz osób w 

wieku emerytalnym 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 

Polski Związek 

Emerytów Renicistów 

i InwalidówZarząd 

Rejonowy 

Koło Terenowe 

PZERiI w Łubowie 

Działania na rzecz osób w 

wieku emerytalnym 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 

Polski Związek 

Emerytów Renicistów 

i InwalidówZarząd 

Rejonowy 

Koło Terenowe 

PZERiI w Bornem 

Działania na rzecz osób w 

wieku emerytalnym 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 



Sulinowie 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych 

 i Ich Rodziców 

”Promyk Nadziei” 

Ochrona i promocja zdrowia 13 000,00 zł 13 000,00 zł 

Stowarzyszenie 

Miłośników 

Miejscowości Radacz 

Ochrona i promocja zdrowia 1500,00 zł 1 500,00 zł 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Zespołu 

Szkół im. Bohaterów 

Oflagu II D 

Ochrona i promocja zdrowia 3 334,00 zł 2 000,00 zł 

Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi 

Łubowo 

Działalność na rzecz edukacji i 

wychowania  

2000,00 zł 2 000,00 zł 

Stowarzyszenie 

Trzeźwościowe Klub 

Abstynenta „Pierwszy 

Krok” 

Przeciwdziałanie uzaleznieniom 

i patologiom społecznym 

20 000,00 zł 20 000,00 zł 

Unieważniono  Ekologia  i ochrona zwierząt  

oraz dziedzictwa narodowego 

1500,00 zł Brak ofert 

 

 Komisja Konkursowa unieważniła  konkurs w zakresie  ekologii i ochrony zwierząt 

oraz dziedzictwa narodowego, ponieważ na powyższy obszar działań publicznych nie 

wpłynęła żadna oferta. 

 Z 20 organizacjami w dniu 14 lutego 2014 r. podpisane zostały umowy na realizację 

zadań w 2014 r.  

 Pracownik Referatu PW. poddał weryfikacji 11 sprawozdań złożonych przez 

organizacje pozarządowe, które w 2013 r. realizowały zadania publiczne w formie 

wsparcia lub powierzenia. W celu weryfikacji  oryginałów faktur i rachunków 

przedstawiciele organizacji pozarządowych poproszeni zostali do okazania 



dokumentacji finansowej oraz do poprawy błędów w sprawozdaniach. Dla referatu 

finansowego, porządzono sprawozdanie podsumowujące rozliczenie organizacji 

pozarządowych z realizacji zadań i wykorzystania dotacji przyznanych w roku 2013 r.  

 Sporządzono dwie umowy dotyczące realizacji zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe w trybie poza konkursowym w formie małego  grantu. Zadania 

realizował Uczniowski Ludowy  Klub Sportowy sekcja – tenis stołowy. Zadania 

dotyczyły organizacji zajęć z tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas 

ferii zimowych oraz organizacji Mistrzostw Województwa Juniorów i Kadetów                   

w tenisie stołowym. 

 Sporządzono aneks do umowy zawartej  w roku bieżącym ze Stowarzyszeniem 

„Wyprzedzić czas „ które w wyniku negatywnie rozpatrzonego wniosku przez 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie nie otrzymało dofinansowania 

do powyższego zadania, w związku z tym, Stowarzyszenie musiało zmienić zakres 

zadania oraz jego koszt całkowity. 

 Sporządzono sprawozdanie roczne z realizacji programu współpracy Gminy Borne 

Sulinowo z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku. 

STYPENDIA MOTYWACYJNE 

Dokonano podsumowania dotyczącego wypłaty stypendiów za wyniki w nauce oraz  za osiągnięcia 

sportowe w I semestrze roku szkolnego 2013/2014. Szkoły w których uczniowie otrzymali powyższe 

stypendia przedstawiły dokonane potwierdzenia wypłaty z pokwitowaniami odbioru. 

STYPENDIA SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

 Sporządzono jeden tytuł egzekucyjny, dotyczący nierozliczonego stypendium 

szkolnego 2012/2013. 

 W związku z wypłatą drugiej transzy stypendium szkolnego za okres styczeń – 

czerwiec 2014 r. przesłano wnioskodawcom do uzupełnienia oświadczenia dotyczące 

wszczęcia z urzędu przez Burmistrz Bornego Sulinowa, postępowania 

administracyjnego w sprawie zmiany kwoty stypendium oraz  daty jego wypłaty. 

SPORT SZKOLNY 

   Pracownik referatu wziął udział w spotkaniu z nauczycielami wychowania fizycznego 

pracującymi w szkołach na terenie gminy Borne Sulinowo, w sprawie ustalenia 

harmonogramu zawodów sportowych jakie będą organizowane przez szkoły w 2014 

roku oraz w sprawie rozdysponowania środków zabezpieczonych  w roku 2014 przez 

Burmistrza Bornego Sulinowa na sport szkolny.  



 Kompletowanie dokumentacji i przygotowanie uzupełnień do wniosków o płatność 

dot. projektów: 

- „Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej biblioteki Publicznej  

w Bornem Sulinowie”, 

- „Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie 

gminy Borne Sulinowo”, 

- „Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez przebudowę i modernizację boiska 

wielofunkcyjnego”. 

 Kompletowanie dokumentacji i przygotowanie uzupełnień do wniosków o przyznanie 

pomocy dot. projektów: 

- „Rozwój turystyki i rekreacji poprzez budowę i wyposażenie placu zabaw  

w miejscowości Przyjezierze”, 

- „Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Bornego Sulinowa 

przez wykonanie ścieżki spacerowej „Historia w graffiti”. 

 Przygotowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach 

„Programu wyrównywania różnic między regionami  II”. 

 Prace związane z projektem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie 

gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.  

REFERATU ORGANIZACYJNEGO  

1. Sporządzono i przesłano elektronicznie do GUS sprawozdanie Z-03 o pracujących, 

wynagrodzeniach i czasie pracy  za I kwartał 2014 r. oraz sprawozdanie Z-05 – badanie 

popytu na pracę w I kwartale 2014 roku. 

2. W dniu 2.04.2014r. podpisano porozumienie 81/P/2014 w sprawie trybu przekazywania  

w 2014 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie 

pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania. 

3. Przygotowano pełną dokumentację i uruchomiono procedury związanie  

z przeprowadzeniem  w dniu 14.04.2014r. konkursów na kandydatów na dyrektorów 

szkół na terenie Gminy Borne Sulinowo, tj. Szkoły Podstawowej w Juchowie, Szkoły 

Podstawowej w Jeleniu, Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie i Zespołu Szkół  

w Bornem Sulinowie. 

4. W miesiącu marcu i kwietniu br. podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 

2 umowy na organizację robót publicznych, w ramach których zatrudniono 3 osoby. 

Ponadto w miesiącu kwietniu Powiatowy Urząd Pracy skierował do wykonywania prac 



społecznie użytecznych 30 osób z terenu Gminy Borne Sulinowo. Osoby te zostały 

skierowane do wykonywania prac porządkowych na terenie Sołectw, do Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz do Centrum Kultury  

i Rekreacji w Bornem Sulinowie. 

5. W dniu 14 marca br. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Szczecineckiego wydano 

pozytywną opinię o rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Szczecineckiego. 

6. W miesiącu marcu 2014r. prawnik udzielający porad prawnych dla mieszkańców miasta  

i gminy Borne Sulinowo udzielił następującej pomocy prawnej: przyjął ogółem 15 osób  

i udzielił 21 porad. 

7. Przyjęto opłatę skarbową na kwotę około 1.230,00 zł. 

8. Zarejestrowano 1888 pism wpływających do Urzędu. 

9. Wysłano 1608 przesyłek poleconych, 422 listów zwykłych oraz około 327                         

sztuk plakatów. 

10. W ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi na tablicach Urzędu 

wywieszono 28 obwieszczeń oraz plakaty okolicznościowe. 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH 

1. Działalność  Komisji ds. PRPA. 

W okresie międzysesyjnym wszczęto 2 postępowania  o  zobowiązanie do leczenia 

odwykowego na wnioski złożone przez rodzinę osoby uzależnionej oraz  Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. W związku z powyższym skierowano 

pisma do Komisariatu Policji oraz sporządzono umowy na przeprowadzenie wywiadów 

środowiskowych. Ponadto skierowano do biegłych – psychologa i psychiatry 4 teczki akt 

spraw celu przebadania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia osób od alkoholu, 

ustalono  przyjęcia na oddział detoksykacyjny dla 4 osób, terapię odwykową w systemie 

stacjonarnym ukończyły 2 osoby, ustalono i dofinansowano badania okresowe oraz terapię 

podtrzymującą po odbytej terapii podstawowej dla 5 osób. Złożono 4  wnioski do Sądu 

Rejonowego o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego i ustanowienie nadzoru 

kuratora. 

Podpisano 3 umowy - zlecenia dla pracownika socjalnego na sporządzenie wywiadu 

środowiskowego w ramach prowadzenia postępowania o zobowiązanie do leczenia 

odwykowego.  



 Współpracowano ze służbami i instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem 

alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie. 

2 . 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  26 zgłoszonych.  Osoby te kierowane są głównie 

do prac porządkowych w miejscu ich zamieszkania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Sprawiedliwości w sprawie podmiotów, w których jest odbywana kara ograniczenia wolności 

oraz praca społecznie użyteczna wyznaczono następujące jednostki:  

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie,                                   

ul. Kruczkowskiego 5, 

2. Szkoła Podstawowa im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie,                        

ul. Bolesława Chrobrego 25, 

3. Szkoła Podstawowa w Jeleniu, 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Juchowie, 

5. Publiczne Gimnazjum w Silnowie, 

6. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 24, 

7. Zespół Szkół w Łubowie, ul. Zakątna 10, 

8. Sołectwo Silnowo, 

9. Sołectwo Jeleń, 

10. Sołectwo Ciemino, 

11. Sołectwo Dąbie, 

12. Sołectwo Juchowo, 

13. Sołectwo Kiełpino, 

14. Sołectwo Komorze, 

15. Sołectwo Krągi, 

16. Sołectwo Kucharowo, 

17. Sołectwo Liszkowo, 

18. Sołectwo Łączno, 

19. Sołectwo Łubowo, 

20. Sołectwo Nobliny, 

21. Sołectwo Piława, 

22. Sołectwo Radacz, 



23. Sołectwo Rakowo, 

24. Sołectwo Silnowo, 

25. Sołectwo Starowice, 

26. Sołectwo Śmiadowo, 

27. Sołectwo Uniemino, 

28. Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 21, 

29. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie,                            

ul. Orła Białego 5, 

30. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5, 

31. Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,                                   

ul. Kruczkowskiego 5,  

32. Biblioteka Miejska w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 1, 

33. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Bornem 

Sulinowie,  ul. Kolejowa 16, 

34. Nadleśnictwo w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 32, 

35. Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6.  

3. USC 

Lp. Dane statystyczne o liczbie zadań zrealizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego  

1. Liczba sporządzonych aktów urodzeń: 

 

a)  ogółem  1 

 b) w tryb. art. 73  1 

2. Liczba sporządzonych aktów małżeństw  

 a) ogółem 3 

 b) w tryb. art. 73  - 

3. Liczba sporządzonych aktów zgonu 

 a) ogółem 7 

 b) w tryb. art. 73  - 

4. Liczba wydanych decyzji administracyjnych   

 na podstawie art. 28 3 

 na podstawie art. 35 2 

 o zmianie imienia i nazwiska 1 

 innych ( ze wskazaniem przedmiotu sprawy )  - 



5. Liczba wydanych odpisów i zaświadczeń   

 Liczba odpisów skróconych ( z wyłączeniem odpisów 

wydanych na drukach wielojęzycznych)  

39 

 Liczba odpisów zupełnych  - 

6. Liczba wydanych odpisów skróconych na drukach 

wielojęzycznych  

 

 

4 

7. Liczba przyjętych oświadczeń o wstąpieniu  

w związek małżeński 

 

 w lokalu usc 3 

 poza lokalem usc - 

8. Liczba innych czynności kierownika usc  

 - liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających brak 

okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa                   

( art. 4 kro )  

1 

 - liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających, że 

obywatel polski lub zamieszkały na terytorium RP 

cudzoziemiec mniemający obywatelstwa żadnego 

państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć 

małżeństwo za granicą ( art. 71 )  

2 

 - liczba wydanych zezwoleń na zawarcie małżeństwa 

przed upływem określonego w art. 4 kro 

1 

9. Liczba wyroków rozwodowych przesłanych przez 

Sądy Okręgowe  

14 

10.  Liczba sporządzonych przypisków do aktów stanu 

cywilnego  

48 

11. Liczba przypisków przesłanych z innych USC 20 

12. Statystyki na potrzeby Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego oraz Urzędu Statystycznego  

- 

 

 

 



4.  Dowody osobiste: 

- złożono 81 wniosków o wydanie dowodów osobistych, 

- wydano 80 dowodów osobistych, 

- pośredniczono  w wydawaniu dowodów osobistych z inną gminą – dla 5 osób. 

Przyjęto  2 wnioski na wszczęcie procedury zmierzającej do nadania Medali Za Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie. 

 5. Działalność gospodarcza. 

W CEIDG dokonano następujące zmiany: 

- zarejestrowano 7 nowe działalności gospodarcze, 

- wprowadzono 11 zmian, 

- wykreślono  4 wpisów. 

6.  Ewidencja ludności: 

Liczba Ludności  wg stanu na dzień 11.04.2014  r.  

MIASTO  BORNE SULINOWO: 

pobyt stały           -  4.495   pobyt czasowy     - 261 

GMINA  BORNE SULINOWO: 

pobyt stały           -  4.936     pobyt czasowy  -   130 

----------------------------------------------------------------   

razem                   -   9.431                               -   391   

  ogółem  ludność    9.822 

===================    

        W okresie od 13.03.2014  do  11.04.2014 r.  zarejestrowano: 

- urodzenia     6 

- zgony     15 

- małżeństwa     5        

- zameldowanie na pobyt stały  15 

- zameldowanie na pobyt czasowy  15 

- przemeldowanie    12 

- zameldowanie cudzoziemców  2 

- wymeldowanie z pobytu stałego  12 

- wymeldowanie z pobytu czasowego - 

- wymeldowanie administracyjne  - 

- postępowania administracyjne o wymeldowanie    - 

Udzielono odpowiedzi  na  28  wniosków o udostępnienie danych osobowych 



REFERAT INWESTYCYJNY 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA 

I. Przygotowano i wydano: 

1. Piętnaście zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Siedem wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. Pięć decyzji w sprawie podziałów nieruchomości. 

4. Trzy decyzje rozgraniczeniowe. 

5. Wszczęto trzy postępowania rozgraniczeniowe. 

6. Wystąpiono do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wyrażenie zgodny            

na zmianę gruntów leśnych na cele nieleśne w obrębie Piława i Jelonek. 

7. Wystąpiono do nadleśnictwa Czaplinek oraz nadleśnictwa Czarnobór o opisy taksacyjne 

gruntów leśnych terenów położonych w obrębie Jelonek i Piława. 

8. Wystąpiono do Starosty Szczecineckiego o uproszczone planu urządzania lasu dla terenów 

leśnych położonych w obrębie Grzywnik. 

II. Informacja o prowadzonych  pracach w zakresie planowania przestrzennego: 

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 12/3, 

12/16, 12/63, 12/73, 12/92, 12/94, 22/61, 22/62 położonych w miejscowości Dąbrowica. 

Dokumentacja planistyczna została przyjęta przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. 

Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym. 

2. Projekt zmiany studium uwarunkowań dla obrębu Komorze i projekt miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla działek nr ewid. 

2/1, 5/7, 33/5, 33/6, 61/4, 66, 70, 84/2, 89/4 położonych w miejscowości Komorze                  

oraz zmiana studium dla obrębu Komorze. 

W dniu 31 grudnia 2013r. wykonawca planu przekazał pierwszy projekt zmiany studium. 

Z uwagi na brak opracowania ekofizjografii i prognozy oddziaływania na środowiska 

dokument w chwili obecnej nie może zostać poddany merytorycznej analizie. 

3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grzywnik 

Projekt planu został uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska           

w Szczecinie na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

4. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juchowo, 

Jelonek, Silnowo i Piława. 



Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna w dniu 22 listopada 2013r pozytywnie 

zaopiniowała projekt mpzp dla obrębu Silnowo i Jelonek.  

Projekt planu dla obrębu Jelonek został  uzgodniony przez 28 instytucji.    

Projekt planu dla obrębu Silnowo jest w trakcie przekazywania do uzgodnień. 

Projekt planu dla obrębu Piława i Juchowo jest w trakcie weryfikacji. 

5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 2/13, 2/15, 

2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/30, 2/31, 395, 396, 397, 398 

położonych w obrębie Dąbrowica. 

Z uwagi na wymaganą zmianę studium uwarunkowań dla obrębu Dąbrowica prace 

planistyczne rozpoczną się w późniejszym terminie.  

6. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Borne 

Sulinowo dla obrębu Dąbrowica, Łubowo, Jeleń, Przyjezierze, Śmiadowo. 

W dniu 20 marca 2014r. odbyło się spotkanie z architektem w sprawie rozpatrzenia 

wniosków. 

Wykonawca zmiany studium przygotowuje pierwszy projekt do akceptacji. 

7. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego               

dla obrębu 06 i 07 położonych w Bornem Sulnowie. 

W dniu 20 marca 2014r. odbyło się spotkanie z architektem w sprawie rozpatrzenia 

wniosków. 

Wykonawca zmiany studium przygotowuje pierwszy projekt do akceptacji. 

III. Edukacja ekologiczna 

W dniu 11 kwietnia odbyły się gminne obchody Dnia Ziemi pod hasłem „Zmieniaj nawyki 

nie klimat”. W obchodach wzięło udział ok. 120 osób. 

INWESTYCJE 

IV. W ramach zarządzania drogami gminnymi: 

1. Wydano 5 decyzji i naliczono opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych  

 w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej                      

oraz obiektów handlowych i reklam na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo, 

2. Wydano 2 uzgodnienia na lokalizację zjazdów z gminnych nieruchomości drogowych              

na nieruchomości budowlane, 

3. Podpisano 5 umów i naliczono opłaty w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń 

infrastruktury technicznej w nieruchomościach drogowych na terenie gminy Borne 

Sulinowo, 



4. Podpisano 1 umowę na lokalizację infrastruktury technicznej i udostępnienie 

nieruchomości drogowych na cele budowlane w na terenie gminy Borne Sulinowo, 

V. Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne (ustawa z dnia                 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - art. 4 pkt.8) oraz zawarto 

Umowy na realizację zadań: 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert, 

- zawarto umowy lub zlecenia na realizację,  

- przeprowadzono procedurę uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 

budowlanych właściwemu organowi, 

1. Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę szybu dźwigowego z 

platformą do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 

inwalidzkich przy budynku Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie, 

2. Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Zagospodarowanie terenu 

działki nr 62/5 obręb Przyjezierze, gm. Borne Sulinowo, 

3. Wykonanie utwardzenia płytami betonowymi terenu dz. nr 1/153 obr. 07 Borne, 

4. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową chodnika w miejscowości 

Kiełpino – II etap budowy. 

5. Remont istniejącego chodnika o szerokości 1,5m na długości 125mb przy budynku 

wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Chopina 11 w Bornem Sulinowie, 

6. Remont dróg gminnych w miejscowości Radacz, 

7. Remont istniejącego chodnika o szerokości 1,5m na długości 134mb przy budynku 

wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Słonecznej 2 w Bornem Sulinowie, 

VI. Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową. 

1. Zakończono remont lokalu komunalnego w m. Krągi 55/3, pozostaje                     

do remontu lokal 1 i 2 Krągi 55. 

2. Odnowiono ławki i tablice informacyjne na ścieżce edukacji ekologicznej 

zlokalizowane nad brzegiem jeziora Pile w Bornem Sulinowie. 

3. Trwają naprawy nawierzchni bitumicznych jezdni dróg na terenie Bornego 

Sulinowa. 

4. Rozpoczęto prace związane z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

przy budynku świetlicy wiejskiej w Krągach. 

5. Oczyszczono pas drogowy Al. Niepodległości obustronnie na długości 300mb  

i całej ul. Kolejowej w Bornem Sulinowie z ziemi i zakrzaczeń.                    



Podczas w/w prac odnaleziono i oczyszczono wpusty uliczne i studzienki 

kanalizacji deszczowej. 

6. Naprawiono instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku świetlicy wiejskiej             

w Radaczu. 

7. Trwają prace na budynku socjalnym przy ul. Słowackiego 9 związane                     

z naprawą cokolika. 

VII. Zadania inwestycyjne. 

1. Trwają prace związane z przygotowaniem specyfikacji do ogłoszenia przetargu 

na wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn: „Budowa sali 

gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubowie”. 

2. Zakończono i rozliczono zadanie „Remont instalacji elektrycznej w starej 

części szkoły ZS Łubowo - I etap” 

3. Przygotowano dokumentację i zgłoszono do Starostwa Powiatowego oraz 

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zamiar wykonania robót 

budowlanych dla zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej                  

do gruntów rolnych w m. Śmiadowo, o dł. 0,910 km, szer. 4,0 m na dz. nr 

2/10, 390 w obrębie Dąbrowica,”.  

 

 

 

 


