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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  26 marca 2015 r. 

 

SPOTKANIA 

 

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła                       

w następujących spotkaniach: 

 26 marca 2015r. - udział w zebraniu wiejskim sołectwa Jeleń – wybór sołtysa, 

 30 marca 2015r. - posiedzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Karlino,    

 30 marca 2015r. - rada nadzorcza PUK Borne Sulinowo, 

 30 marca 2015r. - udział w zebraniu wiejskim sołectwa Dąbie - wybór sołtysa,    

 31 marca 2015r.- udział w zebraniu wiejskim sołectwa Silnowo - wybór rady 

sołeckiej, 

 10 kwietnia 2015r. - udział w zebraniu Lokalnej Grupy Działania-Szczecinek, 

 13 kwietnia 2015r.- udział w zebraniu wiejskim sołectwa  Łubowo wybór sołtysa, 

 14 kwietnia 2015r. - spotkanie z Burmistrzem Miasta Szczecinek –Urząd Miasta, 

 14 kwietnia 2015r.- spotkanie w sprawie naboru wniosków na budowę mikroinstalacji 

prosumenckich, 

 14 kwietnia 2015r. - udział w zebraniu wiejskim sołectwa Nobliny  wybór sołtysa, 

 15 kwietnia2015r. - udział w seminarium dotyczącym perspektywy harmonijnego 

rozwoju JST – polityki publicznej, dokumenty strategiczne, perspektywa finansowa 

na lata 2014-2020 - Szczecinek,    

 15 kwietnia 2015r. - udział w zebraniu wiejskim sołectwa Juchowo - wybór rady 

sołeckiej,  

 20 kwietnia 2015r. – spotkanie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych – dowożenie 

do szkół w Szczecinku, 

 20 kwietnia 2015r. - udział w zebraniu wiejskim sołectwa  Piława-wybór sołtysa, 

 21 kwietnia 2015r. - udział w zebraniu wiejskim sołectwa Łączno-wybór sołtysa, 

 22 kwietnia 2015r. - udział w radzie społecznej ZOZ-u 
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 22 kwietnia 2015r. - udział w zebraniu wiejskim sołectwa Liszkowo - wybór rady 

sołeckiej , 

 23 kwietnia 2015r.-udział w zebraniu wiejskim sołectwa Krągi - wybór rady 

sołeckiej, 

 27 kwietnia 2015r.- udział w zebraniu wiejskim sołectwa  Kiełpino - wybór rady 

sołeckiej, 

 28 kwietnia 2015r. - udział w zebraniu wiejskim sołectwa Śmiadowo - wybór sołtysa, 

 

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

Sulinowa oraz Zastępca Burmistrza  przyjęli  23  interesantów. 
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REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 

W zakresie Ochrony Środowiska 

1. Wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na zainstalowaniu mobilnej 

kompaktowej kontenerowej mikro-biogazowni o mocy elektrycznej 40kW w obszarze 

zabudowy zagrodowej Gospodarstwa Rolnego Anny Engelbertink w miejscowości 

Łubowo, na działce nr 805/2 obręb N 0079 Łubowo, gmina Borne Sulinowo, powiat 

szczecinecki, województwo zachodniopomorskie. 

2. Wydano pozytywną opinię w formie postanowienia dla Projektu robót geologicznych. 

3. W odpowiedzi na pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego przekazano informację o realizacji Program usuwania azbestu  

i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo.  

4. Wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia odpadów  

z nieruchomości położonych w miejscowości Jeleń, gmina Borne Sulinowo. 

5. Wystosowano zapytania ofertowe na najem i serwisowanie kabin sanitarnych na okres 

letni od 27.04.2015r. do 30.09.2015r. 

6. Wszczęto z urzędu 72 postępowania administracyjne w sprawie wydania zgodnie z art. 5 

ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. 2013r. poz. 1399 ze zm.) decyzji nakazujących przyłączenie 

nieruchomości z terenu Gminy Borne Sulinowo do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

7. Wydano zaświadczenie potwierdzające że nieruchomości położone w obrębie Komorze, 

gm. Borne Sulinowo zlokalizowane są na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego. 

8. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 

w Szczecinie Wydział Ochrony Środowiska informacje o rodzaju, ilości i miejscach 

występowania azbestu na terenie Gminy Borne Sulinowo za okres: 2014 rok. 

9. Wydano decyzję o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na 

środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzeń 

wodnych piętrzących wodę na kanale Juchowskim w m. Juchowo – Kądzielnia gm. Borne 

Sulinowo”, objętego wnioskiem Fundacji im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie. 

10. Wydano decyzję o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na 

środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu ziemnych 

stawów retencyjnych w m. Juchowo, gm. Borne Sulinowo”, objętego wnioskiem Fundacji 

im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie. 

11. Zakupiono narzędzia ogrodnicze na potrzeby Sołectw z terenu Gminy Borne Sulinowo. 
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12. Przeprowadzono postępowanie na zakup kosy spalinowej dla Sołectwa Juchowo. 

W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa 

13. Przekazano do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie tabelaryczną 

informacją za rok 2014 o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko i strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko. 

14. Rozpatrzono 34 wnioski dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.  

15. Przekazano do uzgodnienia dwa projekty zezwoleń na usunięcie drzew rosnących w pasie 

drogowym. Uzgodnienia wysłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Szczecinie, WST w Złocieńcu. 

16. Wystąpiono z 12 wnioskami do Starosty Szczecineckiego o wydanie zezwolenia na 

wycięcie drzew/krzewów z działek będących własnością gminy. 

17. Wystąpiono z wnioskiem o przekazanie dotacji celowej dla gminy Borne Sulinowo na 

postepowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  

18. Udzielono odpowiedzi na pismo Starostwa Powiatowego w Szczecinku dot. wartości 

mienia pozostawionego poza granicami państwa polskiego prawa własności lub 

użytkowania wieczystego do nieruchomości Skarbu Państwa, położonych na terenie 

miasta i gminy Borne Sulinowo.  

19. Przekazano do wglądu ”teczkę gospodarstwa rolnego” do Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie.  

20. Wydano 2 zaświadczenia dot. posiadania gospodarstwa rolnego na terenie gminy Borne 

Sulinowo.  

21. Udzielono odpowiedzi na 3 pisma dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie 

emerytalne rolników.  

22. Wydano 3 oświadczenia w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym.   

W zakresie gospodarki odpadami. 

1. 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). 

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

odpadami komunalnymi. 
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3. Opisywanie faktur dot. Gospodarki odpadami – na bieżąco. 

4. Wprowadzono do programu GOMIG - deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Borne Sulinowo . 

5. Na bieżąco wprowadzano do programu GOMIG korekty deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

6. Na bieżąco przygotowywane są  i rozsyłane Informacje o przyjęciu deklaracji oraz o 

przyjęciu zmiany deklaracji do właścicieli nieruchomości . 

7. Wydano decyzje umarzające postępowania w sprawie określenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi m.in. w związku ze złożeniem deklaracji.- 2 szt. 

8. Wydano decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi -  9 szt. 

9. Przygotowano i przesłano informacje oraz wezwania dot. złożenia deklaracji w związku z 

wprowadzeniem opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 161 

szt. 

10. Przygotowano umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w 

związku z realizacją umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz 

utworzenie i utrzymanie PSZOK. 

11. Przygotowano umowy na użyczenie wyposażenia PSZOK niezbędnego do jego 

prawidłowego funkcjonowania. 

12. Przygotowano porozumienia stron w sprawie rozwiązania umowy na utrzymanie i obsługę 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK, przy ul. Orła Białego 4 w 

Bornem Sulinowie. 

13. Przygotowano sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi za 2014 rok i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ w 

Szczecinie. 

14. Przygotowano ankietę niezbędną do przygotowania aktualizacji planu gospodarki 

odpadami wraz z planem inwestycyjnym i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego. 

15. Przygotowano informacje za 2014 r. dot. gospodarowania odpadami na terenie gminy 

Borne Sulinowo i przesłano do WIOŚ w Szczecinie. 

16. Przygotowano załącznik do sprawozdania SG-01 Statystyka gminy. Gospodarka 

mieszkaniowa i komunalna za 2014 r. : oddzielnie dla miasta, oddzielnie dla pozostałej 

części gminy. 
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17. Przygotowano analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Borne 

Sulinowo. 

18. Przygotowano sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi w okresie od dnia 01 lipca 2014 r. do dnia 31.03.2015 r. 

W zakresie zamówień publicznych 

23. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania 

Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. 

 

REFERAT  PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 

1. W miesiącu kwietniu 2015 r. przesłano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za 

pomocą aplikacji informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie i 

rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym tj.  za miesiąc marzec 2015 r. . 

2. W miesiącu marcu 2015 r. przesłano do podatników upomnienia dotyczące zaległości 

podatkowych w podatku od środków transportowych, rolnym i od nieruchomości. 

3. W miesiącu kwietniu 2015 r. przesłano do regionalnej Izby Obrachunkowej w 

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

2015 r. 

REFERAT  PROMOCJI  I  WSPÓŁPRACY 

1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów  

PROW 2007-2013, działanie Odnowa i rozwój wsi 

"Urządzenie placu zabaw przy CKiR w Bornem Sulinowie" 

Dn. 19.03.2015r. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego WZP dokonali kontroli projektu w 

miejscu. Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania. Dn. 27.03.2015r. UM WZP zlecił 

ARiMR płatność we wnioskowanej kwocie 70.981,00 zł. 

PROW 2007-2013, działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 

"Montaż oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne 

Sulinowo" 

Dn. 17.03.2015r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim WZP II poprawki do wniosku o 

przyznanie pomocy.  

PROW 2007-2013, działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 

"Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych 

na terenie Gminy Borne Sulinowo" 

Dn. 17.03.2015r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim WZP Wniosek o płatność na kwotę 

324.386,00 zł. 
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PROW 2007-13 

Dn. 17.03.2015r. opracowano i przesłano do Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” 

w Złocieńcu ankiety dot. operacji:  

 Remont połączony w modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, 

 Przebudowa istniejącego obiektu infrastruktury sportowej na boisko wielofunkcyjne, 

 Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Bornego Sulinowa 

poprzez wykonanie ścieżki spacerowej „Historia w graffiti”, 

 Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Przyjezierze, 

 Promocja lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego oraz historycznego 

miasta i gminy Borne Sulinowo poprzez wykonanie filmu promocyjnego, 

 Urządzenie placu zabaw przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. 

PROW 2007-13, działanie LEADER, Małe projekty  

„Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie” 

Dn. 23.03.2015. opracowano i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego WPZ I poprawki do 

Wniosku o płatność.  

Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją 

usuwania skażeń dla OSP Borne Sulinowo - dotacja dla Gminy Borne Sulinowo, 

pożyczka dla OSP Miasta Bornego Sulinowa 

Dn. 23.03.2015r. wystąpiono do Zastępcy Komendanta Głównego PSP w Warszawie z 

wnioskiem o zmianę przeznaczenia środków w kwocie 150.000,00 zł przyznanych dn. 

13.05.2014r. OSP Miasta Bornego Sulinowa na podstawie promesy. Uzyskano zgodę na 

wykorzystanie kwoty 150.000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego do fabrycznie 

nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego zakupionego przez OSP Miasta 

Bornego Sulinowa w dniu 30.08.2014r. 

Lato w teatrze 

Dn. 23.03.2015r. złożono w imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie 

wniosek o dofinansowanie kwotą 39.350,00 zł 2-tygodniowych letnich warsztatów 

teatralnych (aktorskich, tanecznych, muzycznych, fotograficzno-scenograficznych) dla 42 

uczniów z terenu gminy. Całkowita wartość projektu wynosi 43.752,00 zł. 

Program dotacji Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga 

Dn. 26.03.2015r. złożono w imieniu Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie 

wniosek o dofinansowanie kwotą 41.500,00 zł projektu „Dziecięco-Młodzieżowa Estrada 

Piosenki Rozrywkowej”. Całkowita wartość projektu wynosi 60.080,00 zł. 

Animator Moje Boisko - ORLIK 2015 
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Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego dyrektorowi Centrum Kultury i Rekreacji w 

Bornem Sulinowie, CKiR, jako jednostka zarządzająca boiskiem Orlik, podpisało z Fundacją 

Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku umowę o dofinansowanie kwotą 9.000,00 zł kosztów 

wynagrodzenia 2 animatorów na boisku Orlik w Bornem Sulinowie w okresie marzec - 

listopad 2015. Zawarto również umowy z 2 animatorami.  

Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty 

poprzez edukację dzieci i młodzieży 

W związku z otrzymaną od ZMiGDP w Karlinie wyceną remontu sali pod Izbę 

Bioróżnorodności w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie opiewającą na kwotę 

23.665,20 zł, dn. 14.04.2015r. wraz z pracownikami RI dokonano wizytacji w miejscu. 

Zweryfikowano zakres prac i na podstawie przygotowanego przez pracownika RI kosztorysu 

inwestorskiego oszacowano koszt remontu. Ostatecznie większą część remontu wyłączono z 

zakresu przetargu ZMiGDP. Salę odnowi ekipa remontowo-budowlana Urzędu Miejskiego. 

LGD POJEZIERZE RAZEM 

Dn. 10.04.2015r. Burmistrz Bornego Sulinowa i kierownik Referatu PW wzięli udział w 

zebraniu założycielskim Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM. Burmistrz Bornego 

Sulinowa został członkiem zarządu LGD.  

Dn. 13.04.2015r. Gmina Borne Sulinowo wystąpiła ze Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo 

Drawy” w Złocieńcu i przystąpiła do nowo utworzonego LGD POJEZIERZE RAZEM w 

Szczecinku. 

PROW 2007-2013, działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 

Dn. 14.04.2015r. zorganizowano spotkanie Burmistrza z mieszkańcami poświęcone naborowi 

wniosków na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła 

energii, służących w szczególności do wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej. Do dn. 

17 kwietnia br. zainteresowani udziałem w programie mogą składać tzw. Ankiety 

gospodarstwa domowego, na podstawie których określony zostanie zakres projektu. 

Mobilne miasteczko ruchu drogowego 

W porozumieniu ze szkołami z terenu gminy ustalono harmonogram korzystania z mobilnego 

miasteczka ruchu drogowego. 

2. Promocja 

a) strona internetowa  

Aktualizowano urzędową stronę internetową www.bornesulinowo.pl. 

Utworzono nowy rozdział w BIP - „Bezpieczeństwo w gminie”. 

 

http://www.bornesulinowo.pl/
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b) komunikator SISMS 

Powiadamiano mieszkańców o ważnych wydarzeniach za pomocą SMSów i MMSów.  

c) media 

Przygotowano i przekazano w trakcie nagrania Programu Samorządowego w TV Gawex 

informacje z zakresu nowych inwestycji w infrastrukturze turystycznej miasta i gminy Borne 

Sulinowo. Materiał został wyemitowany na antenie TV Gawex 25 marca br. 

Opracowano i przekazano informacje do marcowej i kwietniowej wkładki Głosu 

Koszalińskiego „Regiony”. 

d) materiały graficzne 

 wykonanie projektu i druk dyplomów dla zawodników drużyny Publicznego 

Gimnazjum w Silnowie - za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Regionu Koszalin w 

piłce siatkowej i awans do półfinału wojewódzkiego Gimnazjady, 

 wykonanie projektu i druk dyplomów dla reprezentantów Liceum Ogólnokształcącego 

w Bornem Sulinowie w tenisie stołowym - za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach 

Województwa w Drużynowym Tenisie Stołowym w ramach Licealiady WSZS w 

Szczecinie, 

 wykonanie projektu i druk dyplomów dla uczestników gminnych eliminacji 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 

 wykonanie projektu graficznego na torebkę promocyjną (do gadżetów), 

 wykonanie projektów graficznych na 3 kubki promocyjne, 

 wykonanie, dla Wojskowego Centrum Geograficznego, 14 szt. mapek miejscowości 

gminy Borne Sulinowo z zaznaczeniem budynków użyteczności publicznej. 

e) materiały promocyjne 

W wyniku zapytania ofertowego na wykonanie i dostarczenie gadżetów reklamowych 

wyłoniono dostawcę, z którym dn. 25.03.2015r. podpisano umowę na wykonanie                           

i dostarczenie gadżetów reklamowych dla Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.  

f) inne  

Na wniosek administratora portalu internetowego www.perlypolski.pl udostępniono zdjęcia               

i opisy atrakcji turystycznych miasta i gminy Borne Sulinowo.  

Dn. 13.04.2015r. zorganizowano wycieczkę po umocnieniach Wału Pomorskiego (Góra 

Śmiadowska) dla grupy młodzieży z Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie i młodzieży 

niemieckiej przebywającej w Bornem Sulinowie na zaproszenie dyrekcji Zespołu Szkół. 

3. Turystyka                                                                                                                                      

Dn. 10.03.2015r. do właścicieli zarejestrowanych obiektów, w których świadczone są usługi 

http://www.perlypolski.pl/
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hotelarskie i noclegowe, w tym również gospodarstw agroturystycznych, wysłano pisma z 

wypowiedzeniem umowy na inkaso opłaty miejscowej.  

Dn. 13.03.2015r. zorganizowano spotkanie Nadleśniczego Nadleśnictwa Borne Sulinowo z 

przedstawicielami firmy Lemon Lama. Celem spotkania było uzyskanie zgody Nadleśnictwa 

Borne Sulinowo na wytyczenie nowych szlaków turystycznych na gry terenowe w dolnie 

rzeki Piławy. Teren zostanie udostępniony pod warunkiem zakończenia prac nad 

rozminowaniem.   

4. Zagospodarowanie terenu gminy 

Dn. 16.03.2015r. podpisano umowę na wykonanie i montaż 10 dodatkowych tablic na ścieżce 

spacerowej „Historia w Graffiti” w Bornem Sulinowie. Wykonawcą jest Pracowania 

Plastyczna „Studio22” z Połczyna Zdroju. Tablice zostaną zamontowane do końca kwietnia 

br.Zlecono wykonanie płyty pamiątkowej Lapidarium na cmentarzu komunalnym w Bornem 

Sulinowie. W Lapidarium, które ma powstać na początku maja br., ustawiona zostanie płyta 

pamiątkowa z napisem w j. polskim i j. niemieckim oraz stare płyty nagrobne pochodzące z 

nieistniejących już cmentarzy na terenie byłego poligonu Gross Born.  

Przeprowadzono zapytania ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych w miejscowości: 

 Łubowo – tablica  informująca o polu namiotowym, 

 Juchowo – tablica poświęcona historii pałacu w Juchowie.  

Dn. 18.03.2015r. złożono zamówienie na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej 

przez firmę Starmax w Jeleniu. W dniach 9-10 kwietnia br. wykonawca dokonał montażu 

urządzenia.  

5. Organizacje pozarządowe 

Opracowano sprawozdanie dot. współpracy i realizacji zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe, które w 2014 r. otrzymały dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym 

– tryb „małych grantów”. Wszystkie organizacje, którym Gmina Borne Sulinowo powierzyła 

zadania publiczne lub wsparła ich zadania finansowo wykorzystały dotacje zgodnie z 

przeznaczeniem.  

W związku ze złożeniem ofert przez:  

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Szczecinku o  

wsparcie realizacji zadania publicznego w formie „małego grantu”  w kwocie 

2.000,00 zł, 

 Uczniowski Klub Sportowy Borne Sulinowo o wsparcie realizacji zadania w kwocie 

1.500,00 zł, 
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 Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie o wsparcie realizacji 

zadania publicznego w kwocie 4.000,00 zł,  

organizacjom przyznana została dotacja we wnioskowanych kwotach, łącznie 7.500,00 zł.  

Dn. 13 kwietnia br. Burmistrz Bornego Sulinowa podpisał umowy z ww. organizacjami. 

Opracowano zasady przeprowadzania oceny i kontroli realizacji zadań publicznych  przez 

organizacje pozarządowe. Dokument przedstawiono do zaopiniowania  Burmistrzowi 

Bornego Sulinowa. Zasady i tryb przeprowadzania kontroli zadań publicznych weszły w 

życie 24.03.2015r. z dniem podpisania przez Burmistrza zarządzenia nr 31/2015.  

Dn. 16.04.2015r. pracownicy Urzędu Miejskiego skontrolowali w siedzibie Ludowego Klubu 

Sportowego „Orzeł” Łubowo zadanie publiczne realizowane przez klub w 2014r. Kontroli 

poddano dokumenty finansowe i sprzęt zakupiony z dotacji udzielonej przez Gminę Borne 

Sulinowo.  

Redagowano i zamieszczano na stronie internetowej urzędu informacje dot. działań 

związanych z realizacją przez organizacje pozarządowe zadań publicznych. 

6. Sport 

Opracowano Regulamin w sprawie zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i 

wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w 

dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Zmiana podyktowana została dostosowaniem podstawy 

prawnej do przepisów obecnie obowiązujących, wynikających z ustawy o sporcie oraz 

doprecyzowaniem zasad obowiązujących w poprzednich latach.  

Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/314/2009 Rady Miejskiej w sprawie zasad, trybu przyznawania, 

wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień 

sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu zweryfikowano wnioski 19 

zawodników. 14 zawodników, którzy spełnili kryteria regulaminu, otrzyma stypendia 

sportowe w łącznej wysokości 7.300,00 zł.  Stypendia zostaną wypłacone w II transzach – do 

15 maja i 15 grudnia 2015r.  Lista nagrodzonych osób, wraz z  ich  wynikami sportowymi, 

zostanie opublikowana na stronie internetowej urzędu, w BIP oraz wywieszona na tablicy 

ogłoszeń magistratu.  

7. Imprezy  

Dn. 12 marca i 9 kwietnia br., w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, odbyły 

się spotkania poświęcone organizacji Majówki. W spotkaniach udział wzięli gestorzy branży 

turystycznej oraz przedstawiciele lokalnych organizacji i stowarzyszeń. Opracowano 

szczegółowy program imprezy oraz zabezpieczenie przejścia pochodu 1-majowego, który 

będzie mieć formę Happenigu.  
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8. Oświata 

Zasiłki losowe 

Rozliczono zasiłek losowy w kwocie 530,00 zł przekazany wnioskodawcy zgodnie z decyzją 

Burmistrza Bornego Sulinowa z dn. 02.03.2015r.  

Wnioskodawczyni, która ze względu na zaistniałą ciężką sytuację losową złożyła wnioski  

o przyznanie pomocy materialnej dla trojga dzieci, udzielona została pomoc finansowa w 

łącznej wysokości 900,00 zł. 

REFERAT GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI  

Ogłoszono 5 przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własności Gminy Borne 

Sulinowo, ogłoszenia przesłano do sołtysów sołectw, w celu wywieszenia na tablicach 

ogłoszeń w danych miejscowościach.  

1. Sporządzono pełną dokumentację do sprzedaży oraz podano do publicznej wiadomości 

wykazy 9-ciu nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo,                           

z przeznaczeniem do sprzedaży. Wykazy  nieruchomości przesłano do sołtysów sołectw, 

w celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń w danych miejscowościach.  

2. Udzielono pisemnych odpowiedzi dla osób zainteresowanych nabyciem nieruchomości 

gminnych – 4 pism. 

3. Poinformowano pisemnie osoby wyrażające zainteresowanie nabyciem nieruchomości 

gminnych o terminach przetargów – 14 pism.  

4. Rozliczono za miesiąc marzec 2015r. fundusze remontowe za lokale komunalne, 

wchodzące w skład Wspólnot Mieszkaniowych. 

5. Rozliczono dostawę mediów do nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Borne 

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

6. Zrezygnowano z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości stanowiącej własność 

osób prywatnych. 

7. Rozliczono poszczególnych użytkowników tj. Przedszkole oraz Miejską Biblioteka 

Publiczną z dostawy mediów tj. wody oraz ciepła do nieruchomości zabudowanej, 

położonej przy ul. Szpitalnej 1 w miejscowości Borne Sulinowo za miesiąc marzec.  

8. Opublikowano na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej wykazy 

i ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości gminnych. 

9. Opublikowano na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej wykazy 

o nieruchomościach gminnych przeznaczonych do dzierżawy. 

10. Zawarto akt notarialny zbycia: 
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 nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, 

oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków działkami nr 350/2 oraz nr 350/4. 

11. Zlecono zamówienia m.in. na: 

 ogłoszenia w prasie – ilość 19 nieruchomości. 

 wycenę nieruchomości – ilość 3 nieruchomości. 

 wykonanie mapy sytuacyjno - wypisów i wyrysów – ilość 1 nieruchomości. 

12. Sporządzono informację dot. podatku VAT z tyt. zbycia/ nabycia mienia gminnego za 

miesiąc marzec br. 

13. Wystąpiono do Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie z wnioskiem                                   

o nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości 

Juchowo, obręb Juchowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 4/21. 

14.   Przedłożenie Komisji Mieszkaniowej do rozpatrzenia 4-ch wniosków o przydział lokalu 

mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Borne Sulinowo. 

15. Przeprowadzono kontrolę w zakresie używania kuchenek gazowych w lokalach 

socjalnych,  sporządzono protokoły pokontrolne – w ilości 10 szt. 

16. Wystosowano pisma do osób, które naruszają Regulamin porządku domowego,                   

w kwestii związanej z używaniem gazu w lokalach socjalnych – 3 szt. 

17. Zarchiwizowano dokumenty dot. sprzedaży gruntów oraz lokali użytkowych z lat 2005r. i 

2006r. 

18. Sporządzenie protokołu z przejęcia bezumownie zajmowanego lokalu użytkowego, 

położonego w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07, oznaczonego działką nr 55/124. 

19. Sporządzanie co miesięcznej deklaracji podatkowej – 1szt. 

20. W związku z uchwalenie przez Radę Miejską w Bornem Sulinowie nowego wniosku                   

o najem lokalu mieszkalnego/socjalnego, wystosowano pisma do osób oczekujących na 

przydział lokalu – 40 szt.  

21. Zawarto umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne  

Sulinowo: 

 pomieszczenie o pow. użytkowej 5,25 m2 wraz z udziałem w gruncie, znajdujące się 

w pomieszczeniu wielofunkcyjnym posadowionym na działce oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków nr 11/13 o pow. 0,1433 ha położonej w miejscowości Silnowo, 

gmina Borne Sulinowo. Okres dzierżawy do 3 lat. 
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  nieruchomość gruntowa o pow. 1,0600 ha oznaczona w ewidencji gruntów i budynków 

działką nr 504 położona w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, gmina Borne 

Sulinowo. Okres dzierżawy do 3 lat. 

  część nieruchomości gruntowej tj. 62m2 (w tym 42m2 pod kioskiem oraz 20m2 przed 

kioskiem) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 12 o pow. 0,1274 ha 

położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo. 

Okres dzierżawy do 3 lat. 

  pomieszczenia o łącznej pow. użytkowej 25,02m2 wraz z udziałem w gruncie o pow. 

24,93 m2, znajdujące się w pomieszczeniu wielofunkcyjnym posadowionym na działce 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 11/13 o pow. 0,1433 ha położonej 

w miejscowości Silnowo, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierżawy do 5 lat. 

22. Zawarto umowę najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne  Sulinowo na 

lokal użytkowy o pow.79,61 m2 wraz z udziałem w gruncie o pow. 79,39 m2 znajdujący 

się w pomieszczeniu wielofunkcyjnym posadowionym na działce oznaczonej w 

ewidencji gruntów i budynków nr 11/13 o pow. 0,1433 ha położonej w miejscowości 

Silnowo, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierżawy do 3 lat. 

23. Zawarto umowy użyczenia na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne 

Sulinowo: 

 część budynku tj. dwa pomieszczenia usytuowane na parterze o łącznej pow. użytkowej 

47,60m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. piwnicą o pow. użytkowej 2,60 m2  

usytuowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 3/5 o pow. 

0,2880 ha położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07, Borne Sulinowo. 

Okres użyczenia do 5 lat. 

24. Wystawiono ofertę nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 

 pomieszczenie garażowe o pow. 9,60m2 wraz z gruntem po pow. 9,60 m2  posadowione 

na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 11/13 o pow. 0,1433 ha 

położonym w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, gmina Borne Sulinowo. Okres 

dzierżawy do 5 lat, stawka miesięczna z tytułu dzierżawy podana w wykazie: za garaż: 

1,72zł/m2, za grunt: 0,71 zł/m2  +  podatek od nieruchomości,  

 pomieszczenie garażowe o pow. 13,76m2 wraz z gruntem po pow. 13,76 m2  

posadowione na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 11/13 o pow. 

0,1433 ha położonym w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, gmina Borne Sulinowo. 
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Okres dzierżawy do 5 lat, stawka miesięczna z tytułu dzierżawy podana w wykazie: za 

garaż: 1,72zł/m2, za grunt: 0,71 zł/m2  +  podatek od nieruchomości,  

 pomieszczenie garażowe o pow. 12,16m2 wraz z gruntem po pow. 12,16m2  

posadowione na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 11/13 o pow. 

0,1433 ha położonym w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, gmina Borne Sulinowo. 

Okres dzierżawy do 3 lat, stawka miesięczna z tytułu dzierżawy podana w wykazie: za 

garaż: 1,72zł/m2, za grunt: 0,71 zł/m2  +  podatek od nieruchomości. 

 nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem po byłej wartowni o pow. 23,30m2 

wraz z gruntem o pow. 36,00m2, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków działką nr 

35/2 o pow. 0,0110 ha położoną w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina 

Borne Sulinowo. Okres dzierżawy 3 lata, stawka miesięczna z tytułu dzierżawy podana 

w wykazie: za obiekt przeznaczony pod działalność usługowo-handlową 5,75 zł/m2, 

za grunt przeznaczony pod działalność usługowo-handlową: 1,16 zł/m2: 1,72zł/m2, 

za grunt: 0,71 zł/m2  +  podatek od nieruchomości.  

 pomieszczenie o powierzchni użytkowej tj. 519,50m2 zlokalizowane w budynku 

użyteczności publicznej wraz z udziałem w gruncie w tym ogrodzony grunt o 

powierzchni 1225m2 przeznaczony pod plac zabaw, zlokalizowane na nieruchomości 

zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 3/36 o pow. 0,7242 ha, 

położonej przy ul. Szpitalnej 1 w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina 

Borne Sulinowo. Okres dzierżawy do 10 lat, stawka miesięczna z tytułu dzierżawy 

podana w wykazie: 4.249,65 złotych w tym obowiązujący podatek VAT. 

 część nieruchomości gruntowej tj. 140m2 na której posadowiony jest kiosk typu JG, 

który stanowi własność dzierżawcy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 12 o 

pow. 0,1274 ha położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07, gmina 

Borne Sulinowo. Okres dzierżawy do 3 lat stawka miesięczna z tytułu dzierżawy podana 

w wykazie: grunt pod kioskiem: 3,53 zł/m2. 

25. Wystawiono ofertę nieruchomości przeznaczonych do użyczenia: 

 część budynku administracyjno-biurowego tj. o pow. 485,05 m2 (pomieszczenie 

usytuowane na parterze budynku wraz z gruntem, usytuowanego na nieruchomości 

zbudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 41/6 o pow. 0,4074 

ha, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. 

Okres użyczenia do 10 lat na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem 

Sulinowie 
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 część gruntu tj. o pow. 750 m2 z nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej 

w ewidencji gruntów i budynków działką nr 41/10 o pow. 0,3542 ha, położonej 

w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Okres 

użyczenia do 10 lat na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie. 

 część gruntu z nieruchomości gruntowej tj. o pow. 567m2, oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków działką nr 62/34 o pow. 5,8633 ha, położonej w miejscowości Borne 

Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Okres użyczenia 50 lat na rzecz 

Wspólnoty Mieszkaniowej „MARIA” przy ul. M. Konopnickiej 15 w Bornem Sulinowie. 

 część gruntu z nieruchomości gruntowej tj. o pow. 1182 m2, oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków działką nr 3/27 o pow. 1,0636 ha, położonej w miejscowości Borne 

Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Okres użyczenia do 3 lat na rzecz 

Wspólnoty mieszkaniowej „SIÓDEMKA” przy al. Niepodległości 7 w Bornem 

Sulinowie. 

 część gruntu z nieruchomości gruntowej tj. o pow. 24,38m2, oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków działką nr 3/38 o pow. 0,5363 ha, położonej w miejscowości Borne 

Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Okres użyczenia na czas nieokreślony 

na rzecz Powiatu Szczecineckiego na potrzeby realizacji inwestycji prowadzonych przez 

„SM” Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie dotyczących zastosowania odnawialnych źródeł 

energii w obiektach ochrony zdrowia. 

  część gruntu z nieruchomości gruntowej zabudowanej tj. o pow. 4,62m2 oraz część 

budynku tj. o pow. 39,93 m2 (pomieszczenia usytuowane w piwnicy) wraz z gruntem, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 3/37 o pow. 0,2179 ha, położonej 

w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo.  Okres 

użyczenia na czas nieokreślony na rzecz Powiatu Szczecineckiego na potrzeby realizacji 

inwestycji prowadzonych przez „SM” Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie dotyczących 

zastosowania odnawialnych źródeł energii w obiektach ochrony zdrowia. 

26. Sporządzono projekty uchwał do akceptacji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 

przekazanie w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo: 

 część gruntu z nieruchomości gruntowej tj. o pow. 24,38m2, oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków działką nr 3/38 o pow. 0,5363 ha, położonej w miejscowości Borne 

Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Okres użyczenia na czas nieokreślony 

na rzecz Powiatu Szczecineckiego na potrzeby realizacji inwestycji prowadzonych przez 
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„SM” Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie dotyczących zastosowania odnawialnych źródeł 

energii w obiektach ochrony zdrowia. 

 część gruntu z nieruchomości gruntowej zabudowanej tj. o pow. 4,62m2 oraz część 

budynku tj. o pow. 39,93 m2 (pomieszczenia usytuowane w piwnicy) wraz z gruntem, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 3/37 o pow. 0,2179 ha, położonej 

w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo.  Okres 

użyczenia na czas nieokreślony na rzecz Powiatu Szczecineckiego na potrzeby realizacji 

inwestycji prowadzonych przez „SM” Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie dotyczących 

zastosowania odnawialnych źródeł energii w obiektach ochrony zdrowia. 

 część budynku administracyjno-biurowego tj. o pow. 485,05 m2 (pomieszczenie 

usytuowane na parterze budynku wraz z gruntem, usytuowanego na nieruchomości 

zbudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 41/6 o pow. 0,4074 

ha, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. 

Okres użyczenia do 10 lat na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem 

Sulinowie. 

 część gruntu tj. o pow. 750 m2 z nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej 

w ewidencji gruntów i budynków działką nr 41/10 o pow. 0,3542 ha, położonej 

w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Okres 

użyczenia do 10 lat na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie. 

 część gruntu z nieruchomości gruntowej tj. o pow. 1182 m2, oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków działką nr 3/27 o pow. 1,0636 ha, położonej w miejscowości Borne 

Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Okres użyczenia do 3 lat na rzecz 

Wspólnoty mieszkaniowej „SIÓDEMKA” przy al. Niepodległości 7 w Bornem 

Sulinowie. 

 część gruntu z nieruchomości gruntowej tj. o pow. 567m2, oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków działką nr 62/34 o pow. 5,8633 ha, położonej w miejscowości Borne 

Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Okres użyczenia 50 lat na rzecz 

Wspólnoty Mieszkaniowej „MARIA” przy ul. M. Konopnickiej 15 w Bornem Sulinowie. 

27. Rozwiązano umowy dzierżaw nieruchomości dotyczących: 

 pomieszczenia o powierzchni użytkowej tj. 519,50m2 zlokalizowane w budynku 

użyteczności publicznej wraz z udziałem w gruncie w tym ogrodzony grunt o powierzchni 

1225m2 przeznaczony pod plac zabaw, zlokalizowane na nieruchomości zabudowanej 
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oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 3/36 o pow. 0,7242 ha, położonej przy 

ul. Szpitalnej 1 w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo.  

 części nieruchomości gruntowej tj. 140m2 na której posadowiony jest kiosk typu JG, 

który stanowi własność dzierżawcy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 12 

o pow. 0,1274 ha położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07, gmina 

Borne Sulinowo. 

 część gruntu tj. 9m2 z nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów 

i budynków działką nr 39/3 o pow. 6,6177 ha położonej w miejscowości Borne Sulinowo, 

obręb Borne 02, gmina Borne Sulinowo. 

 ogródka działkowego oznaczonego w planie ogródków nr 40 o pow. 400 m2 wydzielony 

z nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków 

nr 147/1 i 148/1 o pow. łącznej pow. 4,5996 ha, położonych w miejscowości Krągi, obręb 

Krągi, gmina Borne Sulinowo. 

28. Sporządzono projekt uchwały do akceptacji Rady Miejskiej  w Bornem Sulinowie w 

sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność osób prywatnych dotyczy 

przejęcia w użyczenie od Wspólnoty Mieszkaniowej „Maria” w Borne Sulinowie części z 

nieruchomości gruntowej tj. 489,60m2 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

działką nr 62/17 o pow. 0,5014 ha położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 

Borne 06, gmina Borne Sulinowo. 

29. Udzielono Nadleśnictwu Czarnobór  informacji dot. wysokości stawek czynszu 

dzierżawnego.  

30. Sporządzono zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych 

nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014r. położonych na obszarze 

Gminy Borne Sulinowo celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego.  

31. Udzielono dzierżawcy pozwolenie na posadowienie ogrodzenia na granicy 

dzierżawionego gruntu w związku z umowa dzierżawy na część nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Przyjezierze, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

działką nr 115/11 o pow. 0,1415 ha. 

32. Przeprowadzono kontrolę w sprawie sposobu wykonywania usług zgodnie z umową 

o administrowanie cmentarzami komunalnymi w szczególności sposób prowadzenia 

i przechowywania: ksiąg cmentarnych, ksiąg osób pochowanych. Podczas kontroli 

sporządzono protokół. 
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33. Wystosowano do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wniosek 

o zawarcie umowy najmu na użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi. 

Wniosek dotyczy części gruntu tj. 0,0136 ha z nieruchomości oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków działką nr 265 o pow.1041,8800 ha położonej w miejscowości 

Piława, obręb Piława, gmina Borne Sulinowo.  

34. Nadano numery porządkowe dla nieruchomości: 

 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 54/2 , położonej w miejscowości 

Czochryń, obręb Czochryń, gmina Borne Sulinowo – otrzymała numer porządkowy 

nieruchomości  - Czochryń 2B, 

 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 249/9 , położonej w miejscowości 

Rakowo, obręb Rakowo, gmina Borne Sulinowo – otrzymała numer porządkowy 

nieruchomości  - Rakowo 49, 

 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 100/4 , położonej w miejscowości 

Komorze, obręb Komorze, gmina Borne Sulinowo – otrzymała numer porządkowy 

nieruchomości  - Komorze 45, 

 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 13/2 , położonej w miejscowości 

Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo – otrzymała numer porządkowy 

nieruchomości  - ul. Sosnowa 9A. 

 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 65/111 , położonej 

w miejscowości Radacz, obręb Radacz, gmina Borne Sulinowo – otrzymała numer 

porządkowy nieruchomości  - Radacz 41H, 

 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 198/1 , położonej w miejscowości 

Rakowo, obręb Rakowo, gmina Borne Sulinowo – otrzymała numer porządkowy 

nieruchomości  - Rakowo 80. 

35.  Wypełniono ankietę dotycząca funkcjonowania programu dotyczącego numeracji 

porządkowej EMUiA Warszawa. 

36. Wydano postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia o numerze porządkowym 

dotyczy działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 4/3 położonej 

w miejscowości Kłosówko, obręb Juchowo, gmina Borne Sulinowo. 

37. Udzielono inf. Wacławski & Tomaka - Wacławski Adwokacka Spółka Partnerska 

w Szczecinku w sprawie wyjaśnienie nadania numeru porządkowego w Liszkowie 1. 

38. Opisano faktury i rachunki dotyczące części wspólnych  lokali mieszkalnych 

znajdujących się we Wspólnotach Mieszkaniowych,  a wchodzących w skład zasobu 
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mieszkaniowego gminy Borne Sulinowo oraz opisano faktury dotyczące utrzymania 

budynku wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie. 

39. Wprowadzenie faktur i rachunków do zestawień tabelarycznych dotyczących 

poniesionych kosztów za 2015r. zgodnie z zaplanowanym budżetem. 

40. Sporządzono rozliczenie zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz poboru energii 

elektrycznej na częściach wspólnych dla budynku położonego przy ul. Strzeleckiej 3 w 

Łubowie. 

41. Sporządzono rozliczenie wody i odprowadzania ścieków z lokalu służbowego 

znajdującego się w Remizie OSP w Łubowie przy ul. Kościuszki 31. 

42. Sporządzono 12 szt. żądań zapłaty odszkodowań z tytułu bezumownego zajmowania 

lokalu socjalnego tj.: 9A/3, 9A/4, 9A/7, 9A/9, 9A/12, 9A/13, 9A/14, 9A/17, 9A/18, 

9A/21 oraz 9B/12, 9B/16 za m-c styczeń i luty. 

43. Sporządzano zaproszenia do złożenia ofert przez wykonawców na wykonanie okresowej 

kontroli przewodów kominowych wraz z ich czyszczeniem. 

44. Sporządzenie nowego regulaminu porządku domowego, w którym ujęto kategoryczny 

zakaz stosowania kuchenek gazowych zasilanych butlą gazową w budynku 

wielorodzinnym położonym przy ul. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie oraz 

sporządzenie nowego harmonogramu dotyczącego sprzątania na klatce A i B przez osoby 

w nim zamieszkałe. 

45. Wysłano pisma przewodnie wraz z załącznikiem tj. kserokopią regulaminu porządku 

domowego do najemców zamieszkałych w lokach komunalnych i socjalnych celem 

stosowania – szt. 98. 

46.  Opracowanie projektu zarządzenia w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu 

stanu technicznego mieszkań socjalnych i komunalnych przy ul. Słowackiego 9 w 

Bornem Sulinowie wraz z protokołami. 

47. Sporządzenie zarządzenia w sprawie powołania komisji do ustalenia osób wstępujących                    

w stosunek najmu po zmarłym najemcy zamieszkałym w lokalu nr 1, położonym                   

w budynku nr 11 w miejscowości Dąbie, gm. Borne Sulinowo. 

48. Wizja w terenie z której został sporządzony protokół dotyczący wstępujących osób                             

w stosunek najmu do lokalu nr 1 położonego w budynku nr 11 w miejscowości Dąbie. 

49. Sporządzenie umowy najmu wraz z kartą wymiaru miesięcznego czynszu dla osób 

wstępujących w stosunek najmu lokalu nr 1 Dąbie 11, wraz z przekazaniem protokołem 

zdawczo odbiorczym ww. lokalu. 
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50. Sporządzenie zarządzenia w sprawie powołania komisji do przejęcia lokalu mieszkalnego      

nr 17 przy ul. Słowackiego 9B w Bornem Sulinowie po zmarłym najemcy. 

51. Przejęcie lokalu nr 17 przy ul. Słowackiego 9B w Bornem Sulinowie protokołem 

zdawczo-odbiorczym. 

52. Wysłano pisma do Wspólnot Mieszkaniowych wraz z zestawieniem tabelarycznym 

odczytów wodomierzy komunalnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach 

tj. WMN Al. Niepodległości 3 w Bornem Sulinowie oraz WM „ORZEŁ” ul. Orła Białego 

3 w Bornem Sulinowie za okres od 31.12.2014r. do 31.03.2015r. celem wystawienia 

rachunku. 

53. Wystosowano pismo do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie w celu przejęcia lokalu po zmarłym najemcy. 

54. Złożenie podania o wydanie odpisu aktu zgonu skróconego najemcy lokalu nr 17 przy                   

ul. Słowackiego 9B w Bornem Sulinowie. 

55. Wystosowano pismo wewnętrzne do Referatu FB celem zaprzestania obciążania najemcy 

zam. w lokalu nr 17 przy ul. Słowackiego 9B w Bornem Sulinowie z uwagi na jego 

śmierć. 

56. Złożono podanie o wydanie odpisu aktu zgonu skróconego najemcy zam.  

w komunalnym lokalu nr 5 przy Al. Niepodległości 3B w Bornem Sulinowie. 

57.  Sporządzono porozumienie w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu nr 4 

znajdującego w budynku nr 55 w miejscowości Krągi 55 z uwagi na zamiar połączenia 

lokali nr 1 i 4. 

58. Podpisano umowę najmu z najemcą na lokal nr 1 znajdujący się w budynku nr 55  

w miejscowości Krągi wraz z protokołem przekazania lokalu oraz kartą wymiary 

miesięcznego czynszu. 

59. Wysłanie wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu na lokale socjalne                              

i komunalne wchodzące w mieszkaniowy zasób gminy Borne Sulinowo – szt. 84. 

60. Przekazano kserokopię faktur dotyczących utrzymania lokali komunalnych znajdujących 

się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych tj.  Al. Niepodległości 30, Al. 

Niepodległości 46, Radacz 14, „EUROPA” ul. M. Reja 15 do referatu FB za 2014 rok 

celem sporządzenia indywidualnego rozliczenia najemców. 

61. Wizja w terenie Śmiadowo 22/1 celem ustalenia możliwości zamurowania drzwi                               

w pomieszczeniu kuchni oraz wybicia nowego otworu drzwiowego w pokoju w stronę 

przedpokoju. 
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62. Wystosowano pismo do najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 w Jeleniu 18 wzywające do 

niezwłocznego uprzątnięcia terenu oraz zabezpieczenia połaci dachowej wykonując 

podbitkę. 

63. Wystosowano pismo do świadków zdarzenia jakie miało miejsce 18.09.2014r. w trakcie 

dokonywania oględzin budynku nr 18 w m. Jeleń przez rzeczoznawcę celem złożenia 

oświadczenia świadka i przedłożenia do Ergo – Hestia. 

64. Udzielenie odpowiedzi pisemnej na pismo Ergo – Hestia w sprawie wypadku najemcy 

lokalu Jeleń 18/1. 

65. Odmowa na rozliczenie poniesionych przez najemcę nakładów finansowych z tytułu 

wykonania we własnym zakresie i na własny koszt pokrycia dachowego w formie 

zwolnienia z płacenia czynszu najmu. 

66. Zgłoszenie szkody (ubezpieczenie majątkowe) w sprawie zapalenia się sadzy w kominie 

Jeleń 18. 

67. Złożenie oświadczenia dotyczącego sposobu wypłaty odszkodowania w sprawie 

zapalenia się sadzy w kominie Jeleń 18, odchodzącego z lokalu nr 1. 

68. Wyrażenie zgody na wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt położenia płytek 

ściennych (fartucha) w lokalu mieszkalnym nr 5 przy ul. Słowackiego 9B w Bornem 

Sulinowie. 

69. Sporządzono kartę wymiaru opłat dla lokalu nr 14 przy Al. Niepodległości 4F w Bornem 

Sulinowie z tytułu zamiany ilości osób do obciążenia za śmieci.  

70. Sporządzenie sprawozdania o kosztach utrzymania zasobów lokalowych oraz stawkach 

opłat w budynkach z lokalami mieszkalnymi za 2014 rok oraz sprawozdania gospodarka 

mieszkaniowa i komunalna za rok 2014 do Głównego Urzędu Statystycznego. 

71. Wizja w lokalu nr 10 przy Al. Niepodległości 3D w Bornem Sulinowie na wniosek 

sąsiadów celem sprawdzenia czy nie jest naruszony mir domowy, z którego został 

sporządzony protokół. 

72. Pismo do FB o zmniejszenie zobowiązania finansowego ciążącego na dłużniku zgodnie  

z wykonanymi pracami – szt. 7. 

73. Potwierdzenie wniosku o dodatek mieszkaniowy dla lokali: 

 ul. Słowackiego 9B/7 Borne Sulinowo, 

 ul. Słowackiego 9B/13 Borne Sulinowo, 

 ul. Słowackiego 9B/14 Borne Sulinowo, 

 Al. Niepodległości 3A/6 Borne Sulinowo, 

 ul. Orła Białego 3B/8 Borne Sulinowo, 
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 Jeleń 29/1. 

74. Udzielenie odpowiedzi na pismo Pani Wiktorii Szkudlarek zam. w lokalu nr 3 przy                      

ul. Jeziornej 3 w Bornem Sulinowie w sprawie wymiany bojlera, że ww. należy do 

obowiązku najemcy. 

75. Sporządzenie zlecenia na zakup węgla w ilości 4,0 ton do Ośrodka Zdrowia w Łubowie. 

76. Sporządzenie zlecenia na zakup miału węglowego w ilości 9,0 ton do Ośrodka Zdrowia 

w Silnowie, w którym znajdują się dwa lokale mieszkalne gminy oraz jeden lokal 

mieszkalny osoby prywatnej. 

77. Podpisano porozumienie dotyczące warunków odpracowania odszkodowania z tytułu 

bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Słowackiego 9A w 

Bornem Sulinowie. 

78. Podpisano porozumienie dotyczące warunków odpracowania zaległości czynszowych z 

tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Słowackiego 9B w Bornem 

Sulinowie. 

79. Udzielono odpowiedzi pisemnej, że nie została wyrażona zgoda na przywrócenie 

dopływu wody ciepłej do zajmowanego bezumownie lokalu nr 17 przy ul. Słowackiego 

9A w Bornem Sulinowie. 

80. Wystosowano pisma do Komisariatu Policji w sprawie udzielenia informacji, kto 

zamieszkuje w lokalach nr 13 i 14 przy ul. Słowackiego 9A w Bornem Sulinowie. 

81. Wydano zaświadczenia w sprawie odpracowania długu na prośbę osoby zainteresowanej 

za wykonane prace  celem przedłożenia do MGOPS w Bornem Sulinowie szt. 3. 

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  

2 teczki akt sprawy w celu przebadania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia,  

ustalono  przyjęcia na oddział detoksykacyjny dla 3 osób, terapię odwykową w systemie 

stacjonarnym ukończyła 1 osoba, ustalono i dofinansowano badania okresowe oraz terapię 

podtrzymującą po odbytej terapii podstawowej dla 4 osób.  

Podpisano 2 umowy zlecenia dla pracownika socjalnego na sporządzenie wywiadu 

środowiskowego w ramach prowadzenia postępowania o zobowiązanie do leczenia 
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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  18 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. Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 21, 

9. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie,                            

ul. Orła Białego 5, 

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

11. Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,  

ul. Kruczkowskiego 5,  

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

13. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Bornem Sulinowie,  

ul. Kolejowa 16, 

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

15. Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6, 
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3. USC 

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

1. Liczba sporządzonych aktów urodzeń: 

a)  ogółem  2 

 b) w tryb. art. 73  2 

2. Liczba sporządzonych aktów małżeństw  

 a) ogółem 5 

 b) w tryb. art. 73  2 

3. Liczba sporządzonych aktów zgonu 

 a) ogółem 6 

4. Liczba wydanych decyzji administracyjnych   

 na podstawie art. 28 2 

 na podstawie art. 36 2 

 na podstawie art. 73 4 

 o zmianie imienia i nazwiska 1 

5. Liczba wydanych odpisów i zaświadczeń   

 Liczba odpisów skróconych ( z wyłączeniem odpisów 

wydanych na drukach wielojęzycznych)  

56 

 Liczba odpisów zupełnych  - 

6. Liczba wydanych odpisów skróconych na drukach 

wielojęzycznych  

7 

7. Liczba przyjętych oświadczeń o wstąpieniu  

w związek małżeński 

 

 w lokalu usc 5 

 poza lokalem usc - 

8. Liczba innych czynności kierownika usc  

 - liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających brak 

okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa                   

( art. 4 kro )  

2 

 - liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających, że 

obywatel polski lub zamieszkały na terytorium RP 

cudzoziemiec mniemający obywatelstwa żadnego 

państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć 

- 
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małżeństwo za granicą ( art. 71 )  

9. Liczba wyroków rozwodowych przesłanych przez 

Sądy Okręgowe  

2 

10.  Liczba sporządzonych przypisków do aktów stanu 

cywilnego  

28 

11. Liczba przypisków przesłanych z innych USC 7 

 

Wystąpiono do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskami o nadanie Medalu  

za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla 2 par małżeńskich.  

W dniu 16 kwietnia br.  obchodziliśmy Jubileusz Złotych Godów Państwa Renaty i Hermana 

Hojka oraz Jubileusz Diamentowych Godów Państwa Alicji i Jerzego Małeckich.  Jubilaci 

zostali odznaczeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Bronisława 

Komorowskiego „Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie”. 

4.  Dowody osobiste: 

- wprowadzono  102 wnioski o wydanie dowodów osobistych, 

- wydano 81 dowodów osobistych, 

- pośredniczono w wydaniu dowodów osobistych z inną gminą – dla  2 osób.  

 5. Działalność gospodarcza. 

W CEIDG dokonano następujące zmiany: 

- zarejestrowano 1 nową działalności gospodarczą, 

- wprowadzono 15 zmian, 

- zawieszono 3 wpisy, 

- wykreślono  4 wpisy, 

- wznowiono 3 działalności gospodarcze. 

6.  Ewidencja ludności: 

Liczba Ludności  wg stanu na dzień 17.04.2015r.  

MIASTO  BORNE SULINOWO: 

pobyt stały           -  4.509   pobyt czasowy     - 286 

GMINA  BORNE SULINOWO: 

pobyt stały           -   4.888    pobyt czasowy  - 145 

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

razem                   -    9.397                            -   431 

  ogółem  ludność     9.828 

===================            
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W okresie od 13.03.2015  do  17.04.2015 r.  zarejestrowano: 

- zameldowanie na pobyt stały  24 

- zameldowanie na pobyt czasowy  12 

- przemeldowanie    4 

- zameldowanie cudzoziemców  5 

- wymeldowanie z pobytu stałego  11 

- wymeldowanie z pobytu czasowego - 

- wymeldowanie administracyjne  2 

- postępowania administracyjne 

   o wymeldowanie    2 

Udzielono odpowiedzi  na  29  wniosków o udostępnienie danych osobowych. 

Wydano 29 wniosków o udostępnienie danych osobowych.  

Wydano 4 zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych. 

REFERAT  ORGANIZACYJNY 

1. W marcu br. wprowadzono nową Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla Budynku 

Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. W związku z powyższym w dniu 16 kwietnia 

br. przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej  pracowników 

Urzędu Miejskiego. 

2. Przygotowano i przekazano do Archiwum Państwowego w Koszalinie sprawozdanie  

z działalności Archiwum zakładowego za rok 2014. 

3. Przygotowano i przekazano do Archiwum Państwowego Protokoły oceny dokumentacji 

kat.B przeznaczonej do zniszczenia  w ilości 18,75 mb. 

4. W dniu 30 marca 2015 r. podpisano Porozumienie z Kuratorium Oświaty w Szczecinie   

w sprawie trybu przekazywania  w 2015 roku środków z Funduszu Pracy  

z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania. 

5. Przygotowano sprawozdania statystyczne do GUS za I kwartał br. Z-03 – o zatrudnieniu  

i wynagrodzeniach, Z-05 – badanie popytu na pracę, Z-14 – o zatrudnieniu  

i wynagrodzeniach w administracji publicznej w 2014 r. 

6. W miesiącu kwietniu br. podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 1 

umowę na organizację robót publicznych, w ramach której zatrudniono 1 osobę.  

W miesiącu kwietniu br. Urząd Pracy skierował 30 osób do wykonywania prac społecznie 

użytecznych. Prace te są wykonywane na terenie wszystkich sołectw oraz w Bornem 

Sulinowie.  
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7. W związku z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu 

wyborów Prezydenta RP na dzień 10 maja 2015 r. na bieżąco wykonywane są zadania 

wynikające z przepisów Kodeksu Wyborczego w tym m. in. w dniu 9 kwietnia br. 

przygotowano i podano do publicznej wiadomości obwieszczenie o siedzibach 

obwodowych komisji wyborczych; do dnia 17 kwietnia br. przyjmowano od komitetów 

wyborczych zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych; w dniu  

20 kwietnia br. powołano obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów 

Prezydenta RP w gminie Borne Sulinowo. 

8. W marcu 2015 r. prawnik udzielający porad prawnych dla mieszkańców miasta i gminy 

Borne Sulinowo udzielił następującej pomocy prawnej: przyjął ogółem 18 osób i udzielił 

26 porad. 

9. Dostosowano gminny system ewidencji punktów adresowych na potrzeby przekazywania 

danych do Państwowego Rejestru Granic (dotyczy zbioru danych państwowego rejestru 

granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju). 

10. Rozbudowano system SELWIN ( ewidencja ludności)  o moduł subskrybcji z centralnej 

bazy PESEL. 

11. W systemie ciągłym trwają prace związane z systemem "źródło". 

REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU 

 

1. W dniu 25 marca 2015 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Spraw Społecznych zapotrzebowanie dotyczące 

Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 – 

asystent rodziny.  

2. W dniu 30 marca 2015 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

Zespół Zamiejscowy w Koszalinie oraz do radnych Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 27 marca 2015 roku w 

sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Borne Sulinowo za 

2014 rok.  

3.   W dniu 31 marca 2015 roku na podstawie Zarządzenia Nr 36/2015 Burmistrza Bornego 

Sulinowa dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 

132.774,00 zł, w tym na podstawie: 

- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-

1.3111.46.4.2015.PW z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji 

celowej o kwotę 4.693,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji 
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rządowej z zakresu spraw obywatelskich,  

   -  informacji Nr 35 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z dnia 10   

marca 2015 r. w sprawie dotacji celowej na wydatki związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku 

zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku - kwota dotacji na I i II głosowanie 13.206,00 

zł, 

       - pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-

1.3111.28.3.2015.AM z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zwiększenia gminie dotacji 

celowej o kwotę 1.249,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z 

przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 

       - pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-

1.3111.19.6.2015.AM z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zwiększenia gminie dotacji 

celowej o kwotę 113.626,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i  art. 90e ustawy o 

systemie oświaty.  

    Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) bieżących w kwocie 23.431,25 zł, w 

tym 13.711,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-

3/2015 z dnia 25 marca 2015 roku.    

4.  W dniu 13 kwietnia 2015 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie Rb-27ZZ oraz do wiadomości RIO w Szczecinie 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 2015. 

5. W dniu 14 kwietnia 2015 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie oraz 

do wiadomości RIO w Szczecinie Rb-50 sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z 

wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy: I kwartał roku 

2015.  

6. W dniu 14 kwietnia 2015 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu 
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Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa rozliczenie dotacji 

dotyczącej realizacji wypłat dodatków energetycznych za I kwartał 2015 roku.  

7. W dniu 21 kwietnia 2015 roku zostaną przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Szczecinie Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie sprawozdania za okres sprawozdawczy: 

od początku roku 2015 do końca I kwartału roku 2015: 

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

terytorialnego,  

- Rb-27S 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 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu 

terytorialnego, 

- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 

poręczeń i gwarancji,  

- Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym 

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

Sprawozdania Rb-NDS, Rb-27S, Rb-N, Rb-28S, Rb-Z zostaną przesłane do wiadomości 

banków obsługujących Gminę Borne Sulinowo w zakresie kredytów i pożyczek.  

8. W dniu 21 kwietnia 2015 roku zostanie przesłane do Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie 

oraz do wiadomości RIO 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 2015 roku.  

9. W dniu 21 kwietnia 2015 roku zostaną przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania zbiorcze z samorządowych 

instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za okres od 

początku roku do dnia 31 marca 2015 roku, w tym: 
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- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów 

finansowych, 

-   Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń 

i gwarancji. 

REFERAT INWESTYCJI 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA 

I. Przygotowano i wydano: 

1.  Dwadzieścia pięć zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Siedem zaświadczeń ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Borne Sulinowo.  

3. Trzy wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

4. Dwie decyzje w sprawie podziałów nieruchomości. 

5. Trzy decyzje rozgraniczeniowe. 

6. Udzielono odpowiedzi Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego  w Szczecinku 

w sprawie samowoli budowlanej w obrębie Krągi. 

7. Udzielono odpowiedzi w sprawie gruntów przeznaczonych pod OZE. 

8. Udzielono odpowiedzi Staroście Szczecineckiemu w sprawie przeznaczenia terenów w 

obrębie Śmiadowo. 

9. Przekazano odwołanie od postanowienie Burmistrza   

II. Informacja o prowadzonych  pracach w zakresie planowania przestrzennego: 

1. 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 23 marca 2015r. Komisji Urbanistyczna pozytywnie zaopiniowała projekt 

dokumentu. 

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grzywnik 

W dniu 24 września 2014r. wystąpiono do Marszałka Województwa o zawieszenie 

postępowania w sprawie wyrażenia opinii na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele 

nieleśne.  

Trwa procedura zmiany klasy użytku leśnego na wniosek właścicieli gruntów objętych 

zmianą planu miejscowego. 
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3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juchowo, 

Jelonek, Silnowo i Piława. 

Projekt planu dla obrębu Jelonek został  uzgodniony. Uzyskano zgodę Ministra Środowiska 

na zmianę gruntów leśnych na cele nieleśne. 

Projekt planu dla obrębu Silnowo został uzgodniony. Uzyskano zgodę Ministra rolnictwa na 

wyłączenie z produkcji rolnej. 

Projekt planu dla obrębu Piława został uzgodniony przez 30 instytucji. Czekamy na zgodę 

Ministra Środowiska na zmianę gruntów leśnych na cele nieleśne. 

Projekt planu dla obrębu Juchowo został uzgodniony przez 29 instytucje. W chwili obecnej 

jest w trakcie uzgodnień u Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.  

W dniu 3 kwietnia Burmistrz rozpatrzył wniesione uwagi do projektu planu dla obrębu 

Silnowo i Jelonek.  

4. 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 16 kwietnia 2015r.. projekt zmiany studium został przesłany do uzgodnień. 

7. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla 

obrębu 06 i 07 położonych w Bornem Sulnowie. 

    W dniu 16 kwietnia 2015r.. projekt zmiany studium został przesłany do uzgodnień. 

INWESTYCJE 

III. W ramach zarządzania drogami gminnymi w okresie międzysesyjnym: 

1. Wydano dwie decyzje, w których 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. Zawarto cztery umowy, w których naliczono opłaty za zajęcie nieruchomości 

drogowych w związku z wbudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej na 

terenie gminy Borne Sulinowo, 

3. Zawarto sześć umów zezwalających na lokalizację urządzeń infrastruktury 

technicznej w pasie dróg wewnętrznych oraz udostępnienie pasa drogowego na 
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cele budowlane zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 Ustawy – Prawo budowlane z dnia 7 

lipca 1994r. w na terenie gminy Borne Sulinowo. 

4. Wydano trzy uzgodnienia zezwalające na lokalizację zjazdu z dróg gminnych  

na nieruchomości przyległe. 

5. Wydano jedno zaświadczenie o dostępie nieruchomości do drogi publicznej. 

6. Wystosowano jedno postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o dostępie 

nieruchomości do drogi publicznej. 

7. Udzielono odpowiedzi na siedem pism od mieszkańców związanych z 

zarządzaniem drogami na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. 

8. Przekazano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie 

sprawozdanie dotyczące sieci dróg publicznych poza granicami administracyjnymi 

miasta i w granicach administracyjnych miasta Borne Sulinowo. 

IV. Zadania inwestycyjne. 

Przeprowadzono postępowanie na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych - art. 4 pkt. 8, tj.: 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert, 

- zawarto umowę lub zlecenie na realizację, 

- rozliczono zadanie poprzez opisanie i sprawdzenie pod względem merytorycznym 

faktur, 

dla następujących zadań: 

1) Wymiana i montaż stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Jeleniu. 

Zadanie zrealizowano. 

2)  „Wymiana bramy garażowej oraz montaż bramy wjazdowej, furtki i ogrodzenia 

obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubowie” – zadanie w trakcie realizacji. 

3) „Montaż piłkochwytu na boisku piłkarskim klubu Orzeł Łubowo” – zadanie w trakcie 

realizacji. 

4) „Sprzedaż i dostawa elementów ogrodzenia miejsca gromadzenia odpadów 

komunalnych przy ul. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie” – zadanie zrealizowano. 

5) Likwidacja barier architektonicznych Szkoły Podstawowej im. Jana Nowaka 

Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie polegająca na przebudowie budynku wraz  

z montażem zewnętrznej platformy pionowej do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Przetarg został rozstrzygnięty. 

- podpisano umowę z Wykonawcą, 

- wyłoniono inspektora nadzoru,  
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- przekazano plac budowy, 

Trwają roboty budowlane. 

6)  Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika przy budynku 

wielorodzinnym na ul. M. Reja 5, dz. nr 38/2 obr. 06 w Bornem Sulinowie. 

- wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę, 

- przekazano plac budowy, 

7) Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika przy budynku 

wielorodzinnym Al. Niepodległości 14 w Bornem Sulinowie. 

8) Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika przy budynku 

wielorodzinnym na ul. B. Chrobrego 13 w Bornem Sulinowie. 

9) W ramach współpracy z mieszkańcami podpisano Umowę – porozumienie na 

wykonanie miejsc postojowych na terenie miasta Borne Sulinowo; 

- przy ul. Sosnowej 13 

- przy ul. Wyszyńskiego 3 

10)  Projekt budowy wiaty rekreacyjnej na plaży w m. Piława (dz. nr 184/1): 

- opracowano dokumentację techniczną niezbędną do zgłoszenia budowy w Starostwie 

Powiatowym, 

- opracowano dokumentację budowlaną wykonawczą dla mieszkańców Piławy. 

11) Sprzedaż i dostawa trybuny sportowej zewnętrznej na stadion w Bornem Sulinowie: 

      - zadanie zrealizowano. 

12) Sprzedaż materiałów budowlanych w celu wykonania posadzki w sali świetlicy 

wiejskiej w Piławie. 

 - wystosowano zaproszenia do złożenia ofert. 

V. Pozostała działalność. 

1. Wykonano pomiary z natury punktu aptecznego w Łubowie oraz sporządzono 

uproszczoną inwentaryzację budowlaną i  kosztorys inwestorski, weryfikujący wartość 

robót remontowych przeprowadzonych w lokalu przez dzierżawcę. 

2. Wykonano pomiary z natury i sporządzono kosztorys inwestorski określający wartość 

robót remontowych mających na celu dostosowanie sali bioróżnorodności w SP 

w Bornem Sulinowie do pożądanych warunków użytkowania. 

3. Trwają prace związane z przygotowaniem przetargu na zakup energii elektrycznej – 

trwa weryfikacja punktów poboru energii elektrycznej oraz potwierdzanie 

uczestnictwa przez jednostki. 

4. Przystąpiono do projektu pn. „Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej na 
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terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. 

5. Udzielono odpowiedzi dot. nośności mostów na terenie gminy oraz opracowano mapy 

z lokalizacjami obiektów dla Wojskowego Centrum Geograficznego. 

VI. Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową: 

1. Zakończono I etap remontów pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego. 

2. Trwa remont świetlicy wiejskiej w Piławie. Zakres remontu obejmuje 

wykonanie niezbędnych robót umożliwiających bezpieczne użytkowanie 

pomieszczeń świetlicy wiejskiej w tym remont kotłowni, remont części 

podłogi sali głównej, remont dachu itp. 

3. Zakończono I etap remontu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Jeleniu. 

Wykonano remont podłogi w szatni oraz wyremontowano trzy gabinety w tym 

pokój nauczycielski i sekretariat. 

4. Wykonano rozbiórkę ogrodzenia  OSP w Łubowie. 

5. Wykonano remont 8 wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej w tym: 2szt. 

przy budynku Urzędu Miejskiego, 4szt w ul. B. Chrobrego, 2szt. w ul. 

Słowackiego. 

6. Wykonano remont dachu łącznika w Szkole Podstawowej w Bornem 

Sulinowie 

7. Wykonano przygotowanie terenu niwelacje oraz stopy fundamentowe pod 

ustawienie trybuny dla kibiców 52osoby na stadionie w Bornem Sulinowie. 

8. Wykonano naprawę dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Bornego 

Sulinowa. 

9. Zamontowano ogrodzenie miejsca gromadzenia odpadów komunalnych przy 

budynku socjalnym Słowackiego 9 . Ogrodzenie wykonano z 

prefabrykowanych elementów żelbetowych. 


