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Sprawozdanie 
 

z działalności Burmistrza Gminy Borne Sulinowo 
 

w okresie międzysesyjnym 
 
 

Ostatnia sesja, na której przedstawiana była informacja z działalności   
 
Burmistrza Gminy Borne Sulinowo odbyła się 30 grudnia 2008 roku. 
 
 

DZIAŁALNOŚĆ BURMISTRZA 
 

Odbyte w okresie międzysesyjnym spotkania dotyczyły: 
 

� przedstawienia architektowi wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy  
do ew. ujęcia i zmiany  w przygotowywanym do uchwalenia planie 
zagospodarowania przestrzennego  

 
� omówienia stanu przygotowań i sprawozdania z postępu prac niezbędnych do 

złożenia wspólnego wniosku „Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej”. Spotkanie odbyło się w  Starostwie Powiatowym w Szczecinku 

 
� remontu sali  wiejskiej w Śmiadowie wykonywanego społecznie przez mieszkańców 

przy współudziale Gminy – dwukrotne spotkanie z mieszkańcami i Radą Sołecką  
 

� rozpatrzenia propozycji firmy Remondis  dot. przekazania jej zadań z zakresu 
gospodarki odpadami   

 
� uzgodnień z Prezesem WFOŚ i NFOŚ dot. montażu finansowego związanego  

z  dokończeniem inwestycji „Ośrodek Edukacji Ekologicznej” 
 
� podpisania porozumienia-umowy dot. modernizacji oświetlenia drogowego na 

terenie gminy 
 
� omówienia zasad współpracy z gestorami branży turystycznej w roku 2009  

(targi, opłata miejscowa, wspólne przedsięwzięcia) 
 

�  gazyfikacji- spotkanie z przedstawicielami Wielkopolskiego Oddziału Obrotu 
Gazem w Poznaniu Oddział Koszalin 

 
� powołania Rady Sportu oraz zaopiniowania propozycji przyznania stypendiów 

sportowych z przedstawicielami organizacji sportowych 

� przedstawienie przez PWiK taryf za wodę i ścieki - z Prezesem Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji–  

 
 
Konferencje, wizyty, zebrania 
 

� 2 dniowa konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Przyrodników Ostoja  
pn. „Wielopłaszczyznowa współpraca na obszarach Natura 2000”  
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� Spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Szczecinie w sprawie naliczonych w 2001 roku Gminie Borne Sulinowo kar 
środowiskowych 

 
� udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wędkarzy  
 
� udział w zebraniu sprawozdawczo-informacyjnym Polskiego Związku Emerytów 

Rencistów i Inwalidów z Koła Terenowego w Bornem Sulinowie. Omówienie 
budżetu na 2009 rok i inwestycji z 2008r.  

 
� udział w zebraniu wiejskim w  Silnowie dot. braku zgody mieszkańców na  budowę 

stacji bazowej telefonii komórkowej na dzierżawionej przez inwestora działce  
 

�  udział w zebraniu wiejskim w Starowicach - wybory sołtysa  
 

� udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubowie   
 
� wyjazd do Warszawy w celu podpisania umowy- pożyczki  z Fundacją Wspomagania 

Wsi 
 
� wywiad dla  Radia Eska -  plany dotyczące  inwestycji w Gminie Borne Sulinowo 

 
� zebranie wiejskie w Rakowie- wybory sołtysa 

 
� JRP Karlino - podpisanie weksli zabezpieczających pożyczkę  z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 

� spotkanie  sprawozdawcze  Ochotniczej Straży Pożarnej w Juchowie 
 
� zebranie Rady Sołeckiej w Łubowie - omówienie spraw bieżących sołectwa, spraw 

związanych z organizacją festynu w okresie letnim oraz lokalizacji placu targowego 

      Uroczystości 
 

� udział w XVII finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gimnazjum  
w Silnowie oraz w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie 

 
� udział w pierwszym feryjnym Przeglądzie Piosenki Rozrywkowej Świetlic Wiejskich  
      Gminy Borne Sulinowo 
 
� udział w uroczystościach jubileuszu szkoły podstawowej w Bornem Sulinowie 
 
� otwarcie wystawy prac malarstwa olejnego pt. „ Zimowe ekspresje” 
 
 Przyjęcia interesantów 
 

� W okresie międzysesyjnym Burmistrz wraz z Zastępcą Burmistrza przyjęli  
w sprawach skarg i wniosków  42 interesantów.  
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GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

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

w sposób zwyczajowo przyjęty informację o nieruchomościach przeznaczonych do 

sprzedaży: 

� działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 37/71 o pow. 0,1802 ha, 

położonej w Bornem Sulinowie, obręb 06, 

�  działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 90 o pow. 0,3400 ha, 

położonej w Starowicach, obręb Starowice, 

�  działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 565/7 o pow. 0,2000 ha,  

Nr 565/6 o pow. 0,3900 ha,  położonej w Łubowie, obręb Łubowo, 

�  działki niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 7/180, 7/181, 7/182 każda  

o pow. 0,0019 ha, położonych w Bornem Sulinowie, obręb 05, 

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

w sposób zwyczajowo przyjęty informację o terminach przetargów na zbycie 

nieruchomości w: 

� Bornem Sulinowie, obrębie 05, działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 7/373, 

7/173, 7/205, 

� Bornem Sulinowie, obrębie 06, działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 89/178, 

� Bornem Sulinowie, obrębie 07, działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 55/16, 

� Liszkowie, obrębie Liszkowo, działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 191/4, 

� Kragach, obręb Krągi, działki Nr 313 i 314, 

� Przybysławiu, obręb Przybysław, działki oznaczonej Nr 107, 

� Kiełpinie, obrębie Kiełpino, działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 124/1, 

3. Podpisano akty notarialne zbycia nieruchomości: 

� zabudowanej, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06, gmina Borne 

Sulinowo, oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 89/181 o pow. 0,5050 ha,  

� niezabudowanej, położonej w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, gmina Borne 

Sulinowo, oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 576/36 o pow. 0,1010 ha,  

� niezabudowanej, położonej w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo, gmina Borne 

Sulinowo, oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 576/38 o pow. 0,1112 ha,  

� niezabudowanej, położonej w miejscowości Dąbrowica, obręb Dąbrowica, gmina Borne 

Sulinowo, oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 12/125 o pow. 0,1132 ha,  

� zabudowanej, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 07, gmina Borne 

Sulinowo, oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 55/16 o pow. 0,0339 ha,  
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� lokalu użytkowego nr 5, położonego w miejscowości Osiczyn, obręb Juchowo, gmina 

Borne Sulinowo, na działce oznaczonej w rejestrze gruntów działką Nr 6/2 o pow. 

0,9000ha,  

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

własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego 

(Dz. U z 2007r. Nr 191, poz. 1365) przesłano do Urzędu Wojewódzkiego miesięczne 

sprawozdanie o realizacji art. 1 w. cytowanej ustawy. 

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

o ujawnienie w księdze wieczystej: 

� Nr 16850 nieruchomości, położonej w woj. zachodniopomorskim, powiecie 

szczecineckim, gminie Borne Sulinowo, obręb Śmiadowo, miejscowości Śmiadowo, 

oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 99 o pow. 0,5800 ha; 

� Nr 16307 nieruchomości, położonej w woj. zachodniopomorskim, powiecie 

szczecineckim, gminie Borne Sulinowo, obręb Silnowo, miejscowości Silnowo, 

oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 149 o pow. 0,0517 ha; 

� Nr 16754 nieruchomości, położonych w woj. zachodniopomorskim, powiecie 

szczecineckim, gminie Borne Sulinowo, obręb Uniemino, miejscowości Uniemino, 

oznaczonych w ewidencji gruntów działkami Nr 79/2 o pow. 0,0512 ha; 

     Do wniosków załączono aktualne wypisy i wyrysy w/w działek oraz decyzje      

komunalizacyjne.  

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

o gospodarce nieruchomościami, prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej 

położonej w:  

� Radaczu, obręb Radacz, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 65/4, 65/42, 65/44 

i 65/45 o łącznej pow. 0,5274 ha, za cenę 185.000,00 zł, 

� Łubowo, obręb Łubowo, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 531/5 o pow. 

0,1147 ha, za cenę 35.716,00 zł, 

� Kragi, obręb Kragi, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 391 o pow. 0,0900 ha, 

za cenę 25.000,00 zł, 

7.  Udzielono Starostwu Powiatowemu w Szczecinku informacji dotyczącej  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 (8 osób). 

8.  Wydano rolnikom zaświadczenia o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego oraz 

użytków rolnych w ilości –9 szt..  

9.   Wydano zaświadczenie o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego w ilości –1 szt..  
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10. Złożono zamówienie do Starostwa Powiatowego w Szczecinku o wykonanie wyrysów  

 i wypisów z rejestru gruntów 7 działek. 

11. Wystosowano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie  

  pismo o potwierdzenie zgodności wydanych decyzji komunalizacyjnych. 

12.  Wydano zaświadczenie o spłaceniu  ciężaru realnego – 1 szt. 

13.  Poświadczono wnioskodawcom zatrudnienia w gospodarstwie rolnym – 2 szt. 

14.  Wysłano informacje do sołtysów: 

� dotyczące łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych na ubój; 

� w sprawie konkursu ” Bezpieczne Gospodarstwo”; 

� o terminowym składaniu wniosków o wydanie zezwolenia na pozyskiwanie ślimaka 

winniczka. 

15. Zawarto umowy na dzierżawę (najem), następujących nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Borne Sulinowo: 

� część z nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 60 m2, oznaczonej w ewidencji 

gruntów numerem 66/4, położonej przy ul. Chopina w miejscowości Borne Sulinowo, 

obręb Borne 06. Okres dzierżawy rok, stawka czynszu z tytułu dzierżawy: 2,50 zł. za m2 

+ 22%VAT  rocznie + podatek od nieruchomości, 

� nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 400 m2, przeznaczoną pod ogródek 

działkowy nr 87, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 147 i 148, położoną                     

w miejscowości Krągi, obręb Krągi. Okres dzierżawy 10 lat, stawka czynszu z tytułu 

dzierżawy: 0,10 zł. za m2 rocznie + podatek nieruchomości, 

16. Nadano numer porządkowy nieruchomościom 

� oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 378, położonej przy ul. Leszczynowej                          

w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo – otrzymała numer porządkowy nieruchomości 

– ul. Leszczynowa 1, 

� oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 805/2, położonej przy ul. Zielonej                          

w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo – otrzymała numer porządkowy nieruchomości 

– ul. Zielona 4/1, 

� oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 213/3, położonej przy ul. Kościuszki                        

w miejscowości Łubowo, obręb Łubowo – otrzymała numer porządkowy nieruchomości 

– ul. Kościuszki 62 A, 

� oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 51/5, położonej w miejscowości Jeleń,             

obręb Jeleń – otrzymała numer porządkowy nieruchomości –  47 C, 

� oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 51/6, położonej w miejscowości Jeleń,             

obręb Jeleń – otrzymała numer porządkowy nieruchomości –  47 D, 

17.   Wystawiono ofertę nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu: 
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� Lokal użytkowy o powierzchni 79,61 m2, położony w budynku nr 24, oznaczony                   

w ewidencji gruntów numerem 11/13 w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo. Okres 

najmu 3 lata,  minimalna stawka czynszu z tytułu najmu: 0,50 zł. za m2 + 22 % VAT 

miesięcznie + podatek nieruchomości, 

18.  Centrum Kultury i Rekreacji przekazano do użytkowania na okres 10 lat niżej opisane 

nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne Sulinowo: 

� Świetlicę wiejską wraz terenem przynależnym, oznaczoną w ewidencji gruntów 

numerem 132/2, położoną w miejscowości Nobliny, obręb Nobliny. 

� Świetlicę wiejską wraz terenem przynależnym, oznaczoną w ewidencji gruntów 

numerem 49, położoną w miejscowości Rakowo, obręb Rakowo. 

� Świetlicę wiejską wraz terenem przynależnym, oznaczoną w ewidencji gruntów 

numerem 199, położoną w miejscowości Liszkowo, obręb Liszkowo. 

19. Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie przekazano  do użytkowania na 

okres 10 lat, niżej opisane nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne Sulinowo: 

� Nieruchomość niezabudowaną gruntową o powierzchni 0,7833 ha, oznaczoną w 

ewidencji gruntów numerem 1/146, położoną w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 

Borne 07. 

� Część z nieruchomości zabudowaną halą sportową i elementami małej architektury – 

plac zabaw dla dzieci, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 37/84, położoną w 

miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06. 

� Nieruchomość zabudowaną boiskiem oraz budynkiem szatni sportowej, oznaczoną                   

w ewidencji gruntów numerem 7/5, położoną w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 

Borne 04. 

� Nieruchomość niezabudowaną gruntową o powierzchni 0,0465 ha, oznaczoną  

w ewidencji gruntów numerem 7/11, położoną w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 

Borne 04. 

� Nieruchomość niezabudowaną gruntową o powierzchni 0,0156 ha, oznaczoną  

w ewidencji gruntów numerem 8/9, położoną w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 

Borne 04. 

� Nieruchomość niezabudowaną gruntową o powierzchni 5,1166 ha, oznaczoną  

w ewidencji gruntów numerem 7/21, położoną w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 

Borne 04. 

� Nieruchomość niezabudowaną gruntową o powierzchni 4,8357 ha, oznaczoną  

w ewidencji gruntów numerem 36/2, położoną w miejscowości Jeleń, obręb Jeleń. 

� Nieruchomość niezabudowaną gruntową o powierzchni 0,3817 ha, oznaczoną  

w ewidencji gruntów numerem 84/2, położoną w miejscowości Jeziorna, obręb 

Jeziorna. 
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� Nieruchomość niezabudowaną gruntową o powierzchni 1,0644 ha, oznaczoną  

w ewidencji gruntów numerem 130/24, położoną w miejscowości Nobliny, obręb 

Nobliny. 

� Nieruchomość niezabudowaną gruntową o powierzchni 0,3660 ha, oznaczoną w 

ewidencji gruntów numerem 131/3, położoną w miejscowości Nobliny, obręb Nobliny. 

� Nieruchomość niezabudowaną gruntową o powierzchni 0,1025 ha, oznaczoną w 

ewidencji gruntów numerem 197/3, położoną w miejscowości Piława, obręb Piława. 

� Nieruchomości zabudowane budynkiem wielofunkcyjnym, socjalnym (szatnia 

sportowa), boiskiem sportowym oraz budynkami gospodarczymi, oznaczone w 

ewidencji gruntów numerami 481, 381/4, 381/5, położone w miejscowości Łubowo, 

obręb Łubowo. 

� Nieruchomość niezabudowaną gruntową o powierzchni 0,2000 ha, oznaczoną w 

ewidencji gruntów numerem 194, położoną w miejscowości Piława, obręb Piława. 

� Nieruchomość niezabudowaną gruntową o powierzchni 2,0000 ha, oznaczoną w 

ewidencji gruntów numerem 62/6, położoną w miejscowości Radacz, obręb Radacz. 

� Nieruchomość niezabudowaną gruntową o powierzchni 0,2360 ha, oznaczoną w 

ewidencji gruntów numerem 144/2, położoną w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo. 

� Część z nieruchomości zabudowaną świetlicą wiejską wraz z przynależnym gruntem, 

oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 17/1, położoną w miejscowości Czochryń,            

obręb Czochryń. 

� Nieruchomość zabudowaną świetlicą wiejską wraz z przynależnym gruntem, oznaczoną          

w ewidencji gruntów numerem 4/27, położoną w miejscowości Dąbie, obręb Kiełpino. 

� Nieruchomość zabudowaną świetlicą wiejską wraz z przynależnym gruntem, oznaczoną           

w ewidencji gruntów numerem 80/4, położoną w miejscowości Juchowo, obręb 

Juchowo. 

� Część z nieruchomości zabudowaną świetlicą wiejską wraz z przynależnym gruntem,           

oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1/2, położoną w miejscowości Kiełpino,               

obręb Kiełpino. 

� Nieruchomość zabudowaną świetlicą wiejską wraz z przynależnym gruntem, oznaczoną          

w ewidencji gruntów numerem 17/2, położoną w miejscowości Krągi, obręb Krągi. 

� Część z nieruchomości zabudowaną świetlicą wiejską wraz z przynależnym gruntem,               

oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 179, położoną w miejscowości Piława,                   

obręb Piława. 

� Nieruchomość zabudowaną świetlicą wiejską wraz z przynależnym gruntem, oznaczoną          

w ewidencji gruntów numerem 79/23, położoną w miejscowości Radacz, obręb Radacz. 
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� Nieruchomość zabudowaną świetlicą wiejską wraz z przynależnym gruntem, oznaczoną          

w ewidencji gruntów numerem 11/17, położoną w miejscowości Silnowo, obręb 

Silnowo. 

� Część z nieruchomości zabudowaną świetlicą wiejską wraz z przynależnym gruntem,              

oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 8/1, położoną w miejscowości Śmiadowo, 

obręb Śmiadowo. 

� Część z nieruchomości zabudowaną świetlicą wiejską wraz z przynależnym gruntem,              

oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 74/5, położoną w miejscowości Uniemino 

obręb Uniemino. 

� Część z nieruchomości zabudowaną budynkiem wielofunkcyjnym i budynkami 

gospodarczymi, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 273/3, położoną w 

miejscowości Łubowo obręb Łubowo. 

20. Rozwiązano umowy na dzierżawę (najem), następujących nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Borne Sulinowo: 

� nieruchomość zabudowaną budynkiem po byłej wartowni o powierzchni 27,70m2, 

oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 46/4, położoną przy  

ul. Jana Brzechwy 1 w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06. 

� nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,1195 ha, oznaczoną w ewidencji 

gruntów numerem 53/11 położoną w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo. 

� nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,1007 ha, oznaczoną w ewidencji 

gruntów numerem 53/13 położoną w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo. 

� część z nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym o powierzchni 70m2, 

oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 7/365, położoną przy  

ul. Towarowej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05. 

� część z nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym o powierzchni 223,20 

m2, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 7/363, położoną przy  

ul. Towarowej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 05. 

21. Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej 

� Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej odbyło się 30 grudnia 2008 r. oraz 27 stycznia 

2009 r. rozpatrzona 7 wniosków o przydział lokalu socjalnego bądź komunalnego z 

zasobu mieszkaniowego gminy Borne Sulinowo.  

22.  Wysłano do Wojewody: 

� roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej za rok 2008; 
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� roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym 

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  

do produkcji rolnej za rok 2008. 

FINANSE 

 

23. Zarządzeniem Nr 4/2009 Burmistrza Gminy Borne Sulinowo z dnia 15 stycznia 

2009 roku przedstawiono układ wykonawczy budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2009 rok 

wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz plan finansowy zadań 

zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i plan finansowy dochodów budżetu 

państwa związanych z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami. Zarządzenie 

przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy  

w Koszalinie i do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.  

24. W dniu 21 stycznia 2009 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie miesięczne sprawozdania budżetowe za 

grudzień 2008 roku tj.: 

���� miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki 

samorządu terytorialnego, 

���� miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki 

samorządu terytorialnego. 

25. Pismem Nr FB.3010-24/2009 w dniu 23 stycznia 2009 roku przekazano do 

Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie informacje o stanie realizacji odpisu  

w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2008 roku.  

26. Zarządzeniem Nr 8/2009 Burmistrza Gminy Borne Sulinowo z dnia 28 stycznia 2009 

roku przyjęto roczny plan kontroli finansowych na 2009 rok i tak: 

� Zespół Szkół w Bornem Sulinowie -  kontrola problemowa w marcu 2009 roku, 

� Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie - kontrola problemowa w kwietniu 2009 roku, 

� Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kontrola problemowa w kwietniu  

      2009     roku,  

� Publiczne Gimnazjum w Silnowie - kontrola problemowa w maju 2009 roku, 

� Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie - kontrola problemowa w maju  

      2009 roku,  

� Publiczna Szkoła Podstawowa w Juchowie - kontrola problemowa we wrześniu  

      2009     roku, 

� Zespół Szkół w Łubowie -  kontrola problemowa we wrześniu 2009 roku, 

� Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie - kontrola problemowa  

      w październiku 2009 roku, 

� Szkoła Podstawowa w Jeleniu -  kontrola problemowa w październiku 2009 roku.  
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27. W dniu 5 lutego 2009 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów 

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ za IV kwartały 2008 

roku. Termin złożenia sprawozdania 10 luty 2009 roku.  

W dniu 9 lutego 2009 roku przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie rozliczenia 

otrzymanych dotacji z rezerw celowych na zadania własne jednostek samorządu 

terytorialnego w 2008 roku zwiększających budżet na podstawie zarządzeń Wojewody 

Zachodniopomorskiego w działach 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka 

wychowawcza.  

28. W terminie do dnia 20 lutego 2009 roku zostanie przesłane do Zachodniopomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie rozliczenie z wykorzystania dotacji celowych 

otrzymanych z budżetu państwa w 2008 roku na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, a także wykorzystania pozostałych dotacji 

celowych.  

29.  W terminie do 20 lutego 2009 roku zostanie przesłane do Zachodniopomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie sprawozdanie z wykonania planu 

dochodów/wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 za 

IV kwartały 2008 roku.  

30.  W terminie do dnia 25 lutego 2009 roku zostaną przesłane do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania budżetowe za 

IV kwartały 2008 roku tj.: 

� roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu 

terytorialnego – Rb-27S, 

� roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu 

terytorialnego – Rb-28S, 

� roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych 

jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego – Rb-ST, 

� kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego –

Rb-NDS, 

� kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i 

poręczeń – Rb-Z, 

� roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych – Rb-UZ, 

�  kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – 

Rb-N, 

�  roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności – Rb-UN, 
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� roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych 

nieposiadających osobowości prawnej – Rb-33, 

� kwartalne sprawozdanie z wykonania planu finansowych dochodów własnych jednostek 

budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – Rb-34. 

31.  W terminie do 25 lutego 2009 roku zostaną przesłane do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie kwartalne sprawozdania 

zbiorcze za IV kwartały 2008 roku o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 

poręczeń i gwarancji (Rb-Z), o stanie należności (Rb-N) oraz rocznych sprawozdań 

uzupełniających o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych (Rb-UZ) i rocznych 

sprawozdań uzupełniających o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według 

wartości księgowej (Rb-UN) z: 

�  samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

�  samorządowych instytucji kultury posiadających osobowość prawną. 

 
PODATKI I OPŁATY LOKALNE 

 
32.  W miesiącu styczniu 2009 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie w danym 

okresie sprawozdawczym tj.  za miesiąc grudzień 2008 r.  

33. W miesiącu styczniu 2009 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie sprawozdanie o udzieleniu pomocy publicznej (de minimis) w rolnictwie  

w danym okresie sprawozdawczym tj. za miesiąc grudzień 2008 r. 

34. W miesiącu lutym 2009r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP za okres od 

początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. 

35. W miesiącu lutym 2008 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej z tytułu podatków za 2008 

rok. 

36. W miesiącu lutym dokonano naliczenia podatku dla osób prawnych oraz  przesłano 

do podatników (osób fizycznych) decyzje ustalające wysokość zobowiązania 

podatkowego na rok 2009.  

 
PROMOCJA I WSPÓŁPRACA 

 
37. Udział w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym 

a) Kontynuacja projektów: 

� „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w gminie Borne Sulinowo”  
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Trwają szkolenia zawodowe 10 beneficjentów ostatecznych projektu. Animator pracy 

kontynuuje pracę z rodzinami objętymi projektem. Rozliczono pierwszą część dotacji 

przyznanej w ramach programu.  

� „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne 

zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”  

      Na realizację programu otrzymano od PFRON kwotę 52 628,63 zł. Podpisano umowy 

na dofinansowanie kosztów nauki 54 uczniów niepełnosprawnych. 

b) przygotowania do złożenia wniosków o dotacje 

� „Modernizacja i adaptacja budynku koszarowego przy Al. Niepodległości na  

Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Przyrodniczej”  

Podczas konferencji „Wielopłaszczyznowa współpraca na obszarach Natura 2000”  

w Bornem Sulinowie i Szczecinku przedstawiciele WFOŚiGW i NFOŚiGW 

zaprezentowali możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej.  

� „Lokalna Strategia Rozwoju - Program LEADER”  

W miarę pozyskania środków (14 546 920 zł na lata 2009-2015) stowarzyszenie LGD 

„Partnerstwo Drawy” ogłaszać będzie konkursy na dofinansowanie projektów 

wpisujących się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju. Mieszkańcy Gminy Borne Sulinowo, 

przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz inne zainteresowane podmioty 

informowane będą o możliwościach pozyskania środków poprzez stronę internetową 

http://bornesulinowo.pl/Wnioski-dotacje/Leader/leader.htm.  

� „Plany Odnowy Miejscowości”  

      Konsultacjom społecznym poddano 5 Planów Odnowy Miejscowości (Radacz, Jeleń, 

Rakowo, Nobliny i Liszkowo). POM-y zostały przyjęte uchwałami zebrań mieszkańców 

wsi. Plany Odnowy Miejscowości są dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku  

o dofinansowanie w ramach aktualnego naboru dla działania Odnowa Wsi – PROW 

2007-13. 

c)  PROW 2007-13 „Odnowa Wsi” 

� „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie 

ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych” 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił 02.02.2009 r. 

nabór wniosków na dofinansowanie zadań wpisujących się w działanie Odnowa Wsi 

PROW 2007-2013. Przygotowano wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Odnowa 

obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref 

sportowo-rekreacyjnych”. W pierwszej kolejności realizowane będą strefy w 

miejscowościach: Radacz, Jeleń, Piława i Łubowo. Wartość projektu wynosi ok. 1 mln 
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100 tys. zł. Wnioskowane dofinansowanie – 500 tys. zł. Wniosek zostanie złożony w 

pierwszym tygodniu marca br. 

� „Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Liszkowo, Nobliny   

i Rakowo” 

We współpracy z CKiR przygotowano wniosek na dofinansowanie projektu 

„Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Liszkowo, Nobliny i Rakowo”. 

Wartość projektu wynosi ok. 1 mln 100 tys. zł. Wnioskowane dofinansowanie – 500 tys. 

zł. Wniosek zostanie złożony w pierwszym tygodniu marca br. 

d) pozostałe 

� „Równać szanse 2009” - Spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Miłośników 

Miejscowości Radacz, Elżbietą Niepelt. dot. pozyskania informacji niezbędnych do złożenia 

wniosku (tzw. Diagnozy środowiska lokalnego) w I etapie konkursu „Równać szanse 2009”.  

38. Promocja 

a) współpraca z mediami 

���� dn. 20.01.2009 r. i 13.02.2009 r przekazano dziennikarzowi Głosu Koszalińskiego   

informacje nt. wydarzeń odbywających się na terenie Miasta i Gminy Borne Sulinowo, 

które posłużyły do opracowania styczniowego i lutowego dodatku do Głosu 

Koszalińskiego „Regiony”. 

���� Dn. 10.02.2009 r. podpisano z Gawex Media Sp. z o.o. umowę na przygotowanie  

      i emisję w roku 2009 „Magazynu Samorządowego z Bornego Sulinowa”.  

39.   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

� Dnia 12.01.2009 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych 

Gminy Borne Sulinowo w 2009 r. z zakresu: Upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu, Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i Przeciwdziałania patologiom 

społecznym. Poinformowano organizacje pozarządowe z terenu gminy Borne Sulinowo 

o ogłoszonym konkursie ofert. 

� Do 02.02.2009 r. przyjmowano sprawozdania końcowe rozliczające przyznane 

organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

własnych Gminy Borne Sulinowo w 2008 roku dotacje. Zweryfikowano 8 sprawozdań. 

Wezwano organizacje pozarządowe do uzupełnienia braków i złożenia wyjaśnień. 

40.  Materiały graficzne 

� W porozumieniu z SAPIK w Szczecinku  zaktualizowano materiały do informatora  

„Baza noclegowa Powiatu Szczecineckiego”.   

� Złożono zamówienie na 2 000 szt. przewodnika „Szlak kajakowy Piława”. 

41.  Sport 
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� Opracowano i przesłano Zachodniopomorskiemu Zrzeszeniu Ludowemu Zespołów 

Sportowych sprawozdanie  nt. nakładów finansowych poniesionych przez gminę Borne 

Sulinowo w 2008 roku na działalność sportową. 

� W związku z zabezpieczeniem w budżecie gminy Borne Sulinowo na rok 2009 r. 

środków finansowych na organizację imprez sportowych  w szkołach, zweryfikowano 

kosztorysy organizacji gminnych zawodów sportowych przedłożone przez nauczycieli 

wychowania fizycznego. Wystosowano pisma do szkół z informacją o wysokości 

udzielonego wsparcia finansowego oraz wytycznymi dot. sposobu rozliczania się  

z przyznanych środków finansowych.  

� W odpowiedzi na pismo Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie 

organizacji Europejskiego Tygodnia  Sportu dla Wszystkich, opracowano we 

współpracy z CKiR wstępny projekt organizacji dni sportu w gminie, które odbędą się  

w dniach  30-31.05 i 01.06.2009 r.  

� Dnia 13.02.2009 r. zorganizowano spotkanie z przedstawicielami organizacji 

sportowych, które dotyczyło m.in. powołania  Rady Sportu w gminie Borne Sulinowo, 

zaopiniowania projektu uchwały dot. przyznawania stypendiów sportowych oraz 

organizacji dni sportu w gminie Borne Sulinowo w ramach Europejskiego Tygodnia 

Sportu dla Wszystkich. 

42. Turystyka 

� Opracowano dokument „Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2009-2015” dla gminy 

Borne Sulinowo. Dokument przesłano gestorom branży turystycznej celem 

skonsultowania zapisów strategii. 

� Gestorom branży turystycznej rozesłano ankietę opracowaną na potrzeby nowego 

informatora turystycznego. 

43. Organizacja imprez 

� WOŚP - wykonano dokumentację fotograficzną i zamieszczono na gminnej stronie 

internetowej informację z przebiegu WOŚP w Silnowie i Bornem Sulinowie.  

� Mistrzostwa Polski Juniorów w Taekwondo - Wystąpiono do lokalnych mediów 

z prośbą o objęcie patronatem medialnym organizacji finałów Mistrzostw Polski 

Juniorów w Taekwondo Olimpijskim, które odbędą się w dniach 6-7 marca br. w 

Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. Patronat medialny nad imprezą 

objęli: Radio Koszalin, TV Gawex oraz Głos Koszaliński. 

 

OŚWIATA 

44. Stypendia szkolne - Rozliczono I transzę  przyznanej pomocy finansowej. 

Wystosowano wezwania do wnioskodawców, którzy nie rozliczyli się z przyznanego na rok 
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szkolny 2008/2009 stypendium. Osobom, które nie odpowiedziały na wezwania wysłano 

upomnienie w sprawie zwrotu całości lub części nierozliczonego stypendium. 

45. Stypendia motywacyjne - Do dyrektorów szkół z terenu gminy Borne Sulinowo 

wystosowano pisma z prośbą o składanie list uczniów, którzy w I semestrze roku szkolnego 

2008/2009 zakwalifikowali się do otrzymania stypendium motywacyjnego. 

Rozdysponowano środki finansowe na wypłatę stypendiów naukowych i sportowych. 

46. Wyprawka szkolna - Sporządzono i przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie 

sprawozdanie z rozliczenia programu pomocy uczniom rozpoczynających roczne 

przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III „Wyprawka szkolna” w 2008 r.  

 

SPRAWY OBYWATELSKIE 

 

47. Zatrudnienie skazanych - Gmina Borne Sulinowo na podstawie porozumienia z 

Sądem Rejonowym w Szczecinku  prowadzi nieodpłatnie dozorowane prace na cele 

społeczne,  do których kierowane są osoby posiadające wyrok – zamianę kary pozbawienia 

wolności na odpracowanie godzin na cele społeczne. Tą formą resocjalizacji objęto w 

miesiącu styczniu  5 osób z 25 zgłoszonych,  w miesiącu lutym do odpracowania kary 

stawiły się 4 osoby z 20 skierowanych przez Sąd. Osoby te kierowane są głównie do prac 

porządkowych w miejscu ich zamieszkania.  

48.  Działalność  Komisji ds. PRPA. 

� W okresie międzysesyjnym odbyły się 3 posiedzenia Komisji, na które wezwano 21 osób 

w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego. Stawiło się 12 osób, z których 

4 osoby podjęły decyzję o dobrowolnym zgłoszeniu się na terapię w systemie 

stacjonarnym lecznictwa odwykowego, 7 osobom uzależnionym zakupiono bilety 

miesięczne z przeznaczeniem na dojazd na zajęcia terapeutyczne w systemie dziennym, 

8 osób skierowano na badania okresowe i terapię podtrzymującą. Ustalono terminy 

przyjęcia na oddział psychiatryczny w celu przeprowadzenia detoksykacji 2 osób.  

� Do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich Ponadto złożono 12 wniosków 

o zobowiązanie do leczenia odwykowego. 

� 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 w celu 

przebadania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia osób od alkoholu.  

�  W ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

podpisano  umowę zlecenie  na   świadczenie usług psychologicznych w świetlicach 
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szkół realizujących programy profilaktyczne  prowadzonych przez  Gminę Borne 

Sulinowo, na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych oraz na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. przeciwdziałania 

przemocy.  

� Podczas spotkania w dniu 16.02.09 omówiono sprawy organizacyjne związane z 

przygotowaniem „ II Przeglądu Teatrów Amatorskich – Bądźmy Razem 2009”, który 

odbędzie się w dniu 28 lutego br. o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Łubowie. Do 

uczestnictwa w wyżej wymienionym konkursie zgłosiły się: 

− Szkoła Podstawowa w Jeleniu, 

− Świetlica Wiejska w Jeleniu, 

− Zespół Szkół w Bornem Sulinowie ( grupa artystyczna „ Beton” i „ Lipa” ), 

− Świetlica Wiejska w Liszkowie, 

− Świetlica Wiejska w Radaczu, 

− Świetlica Wiejska w Piławie, 

− Świetlica Wiejska w Łubowie, 

− Zespół Szkół w Łubowie.  

� Gmina Borne Sulinowo po raz kolejny  zaangażowała się w kampanię „Zachowaj 

Trzeźwy Umysł ” objętą patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra 

Sportu, zainicjowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, a 

także Fundację „Trzeźwy Umysł”. Działania podejmowane w kampanii to przede 

wszystkim budowanie poczucia własnej wartości, kształtowanie tożsamości człowieka 

sukcesu, promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia, a także 

prowadzenie akcji profilaktycznych mających na celu inicjowanie atrakcyjnych dla 

dzieci młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy dla wielu patologii 

(alkohol, narkotyki, przemoc).  

� Zgłoszono udział Gminy Borne Sulinowo w ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – 

edukacyjnej pn:” Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”. Kampania organizowana 

jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.   Celem 

kampanii będzie ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie i szkodliwie, a także 

przekazanie wiedzy na temat szkód zdrowotnych i społecznych, jakie wiążą się z piciem 

alkoholu. Partnerem działań jest kolegium lekarzy Rodzinnych, zaś patronat nad 

kampanią objęła Światowa Organizacja Zdrowia - Biuro WHO w Polsce. 

� W dniu 19 lutego br. odbyło się posiedzenie Zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy 

w rodzinie. Celem przedmiotowego spotkania było udzielenie wsparcia osobom 

dotkniętym przemocą, które opuszczają ośrodki wsparcia.   

 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
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49. Trwają prace planistyczne nad nowym planem dla miasta Borne Sulinowo.  

W dniu 5 lutego wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Szczecinie w sprawie uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko.  

50. Wydano: 

� Dwadzieścia zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

� Piętnaście wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania   

przestrzennego. 

� Siedem decyzji w sprawie podziałów nieruchomości. 

� Dziesięć postanowień w sprawie podziałów nieruchomości. 

� Sześć decyzji rozgraniczeniowych. 

� Jedną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. 

� Cztery postanowienia rozgraniczeniowe.  

51. W dniu 11 lutego ogłoszono przetarg na zmianę studium uwarunkowań  i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Piława, Silnowo, Kiełpino, Juchowo, Jelonek. 

Rozstrzygnięcie przetargu w dniu 21 lutego. Czas opracowania w/w dokumentu ok. 12 

miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą. 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

52. Wydano dwanaście pozytywnych decyzji w sprawie wycinki drzew. 

53. Prowadzonych jest osiem postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

54. W ramach zadań bieżących powierzonych gminom na rok 2009 podpisano aneks 

stanowiący załącznik do porozumienia zawartego w dniu 28 lutego 2007 r. pomiędzy 

Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Borne Sulinowo w sprawie powierzenia zadań 

dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 

 

INWESTYCJE 

 
55. Uzyskano dofinansowanie w formie nieoprocentowanej pożyczki w wysokości 200 tys. 

zł z Fundacji Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie na inwestycję: „Remont 

nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie”.  

56. Trwają prace nad przygotowaniem i skompletowaniem dokumentów do wniosku na 

realizację projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu 

szczecineckiego w zakresie „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łubowie” i 

„Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie”. 



 18 

57. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wymianę 15 szt. okien  

w pomieszczeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie. Zadanie 

będzie wykonane w ramach wkładu własnego Gminy w zadaniu dot. 

termomodernizacji budynku. 

58. Wysłano zaproszenia do złożenia oferty na sprzedaż łącznie 302 m2 paneli 

podłogowych wraz z akcesoriami dodatkowymi dla pomieszczeń Miejskiej Biblioteki 

Publicznej, świetlicy wiejskiej w m. Krągi, świetlicy wiejskiej w m. Śmiadowo. 

59. Wysłano zaproszenia do złożenia oferty na podjęcie obowiązków kierownika budowy 

dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Szpitalnej 1 

w Bornem Sulinowie.  

60. Trwają prace remontowe pomieszczeń biblioteki, wykonawcą robót jest gminna 

grupa budowlana. 

61. Wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i wykonano roboty remontowe przyłącza 

instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w m. Śmiadowo. 

62. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji dotyczącej 

przebudowy istniejącego obiektu na ośrodek edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Bornem 

Sulinowie. 

63. W wyniku zaleceń służb uzgadniających dokumentację budowlaną dobudowy kuchni i 

stołówki w Zespole Szkół w Łubowie zlecono roboty dodatkowe tj. wykonanie 

dokumentacji na rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie 

Zespołu Szkół w Łubowie.  

64. Przeprowadzono postępowanie, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z 

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie na Administrowanie  

cmentarzami komunalnymi na terenie miasta i gminy . 

65. Zakończono negocjacje i podpisano umowę na podstawie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego z Zakładem Oświetlenia Drogowego „Północ” Sp. z o.o. w Karlinie 

na świadczenie usługi oświetlenia dróg i przeprowadzenie I etapu modernizacji oświetlenia 

drogowego na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. Zakres wykonania pierwszego etapu 

modernizacji obejmuje  wymianę starych opraw na energooszczędne w ilości 469 szt.. 

Koszt modernizacji to 536’654,00 zł brutto. Termin zakończenia I etapu modernizacji 

uzgodniono na dzień 30 czerwca 2009 r. 

66. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na zadanie pn. „Remont nawierzchni 

zejścia na plażę przy ul. Jeziornej”.  

67. Wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i wykonano przebudowę systemu 

ogrzewania piecowego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Zakątnej 2/1 w Łubowie. 
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68. Zakupiono 6 ton masy asfaltowej na potrzeby remontów uszkodzonej nawietrzni dróg 

na terenie miasta Borne Sulinowo. W miarę odpowiednich warunków pogodowych 

prowadzone są remonty cząstkowe.  

69. Wydano 7 decyzji zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektów 

handlowych i reklam. 

70. Uzgodniono 2 projekty lokalizacji sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami  

z tym związanymi na terenie działek (własność Gminy Borne Sulinowo) na terenie Gminy 

Borne Sulinowo. 

71. Wydano 1 decyzję lokalizacyjną linii energetycznej w pasie drogowym drogi gminnej. 

72. Podpisano 7 umów na udostępnienie nieruchomości gminnych na cele budowlane. 

 

 
 
 

 
 
  

 

 

 


