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 09 lutego 2017 r.

SPOTKANIA
W

okresie

międzysesyjnym

Burmistrz

Bornego

Sulinowa

uczestniczyła

w następujących spotkaniach:
 20 lutego 2017r. - akt notarialny – Notariusz Szczecinek,
 23 lutego 2017r. - akt notarialny – Notariusz Szczecinek ,
 27 lutego 2017r. - spotkanie z dyrektorem Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie –
reforma oświatowa,
 02 marca 2017r. - spotkanie z Panem Ryszardem Kolanowskim – budowa strzelnicy
sportowo rekreacyjnej w Bornem Sulinowie,
 06 marca 2017r. - Rada Nadzorcza PUK Borne Sulinowo,
 07 marca 2017r. - podpisanie umowy na przebudowa ulicy Leona. Kruczkowskiego
oraz Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie - Bank Gospodarstwa Krajowego
Szczecin,
 08 marca 2017r. - udział w spotkaniu dotyczącym ustalenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Borne
Sulinowo - PWiK Szczecinek,
 08 marca 2017r. - udział w obchodach Dnia Kobiet – ZERiI Łubowo,
 10 marca

2017r.-

spotkanie z przedstawicielem firmy Eko-Fiuk – gospodarka

odpadami,
 10 marca 2017r. - spotkanie z Sołtysami Sołectw – fundusz sołecki oraz sprawy
bieżące,
 15 marca 2017r. - Walne Zebranie LGD Pojezierze Razem,
 17 marca 2017r. – spotkanie z Dyrektorem Przedszkola Jedyneczka w Bornem
Sulinowie sprawy bieżące,
 20 marca 2017r. - spotkanie z dyr. CKiR Borne Sulinowo - sprawy bieżące,
 21 marca 2017r. – z sołtysem Sołectwa Śmiadowa – spray bieżące,
 22 marca 2017r. – akt notarialny – Notariusz Czaplinek,
 22 marca 2017r. – Rada Społeczna ZOZ-u
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 27 marca 2017r. – Rada Nadzorcza PUK-u Borne Sulinowo,
 28 marca 2017r. – spotkanie wspólników MPGO Wardyń Górny,
W sprawach skarg i wniosków w okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego
Sulinowa oraz Zastępca Burmistrza przyjęli 32 interesantów.
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REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY
1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, projekt ZMiGDP KIK/48 „Działania
infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności
publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”, projekt Gminy Borne Sulinowo "Modernizacja
systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły w m. Juchowo"
W związku z powstałymi w projekcie oszczędnościami, skompletowano i dn. 03.02.2017r.
złożono w ZMiGDP w Karlinie dokumenty do wniosku o płatność za okres 01.11 31.12.2016r. na dodatkową kwotę 130.000,00 zł. Tym samym wszystkie koszty inwestycji
(2.485.000,00 zł) zostały uznane za kwalifikowalne i skierowane do rozliczenia
w proporcjach przyjętych w programie, tj. 85% (refundacja) do 15% (wkład własny).
Pomoc finansowa dla jst z obszaru woj. zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na
poprawę infrastruktury sportowej w 2017 roku
Opracowano i dn. 14.02.2017r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim WZP wniosek
o dofinansowanie modernizacji boiska treningowego do piłki nożnej przy ul. Sportowej
w Bornem Sulinowie. Wartość zadania wyceniono wg kosztorysu na 68.819,55 zł.
Dofinansowanie w programie wynosi maks. 20.000,00 zł. W ramach zadania przewidziane
jest: wykonanie ogrodzenia boiska treningowego, wymiana 2 szt. bramek do piłki nożnej,
niwelacja i wyrównanie płyty boiska, uzupełnienie ziemi urodzajnej oraz wysianie mieszanki
trawy.
PROW 2014-2020, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność, „Budowa siłowni zewnętrznych i placów
zabaw
w miejscowościach: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława”
Dn. 20.02.2017r. złożono w LGD POJEZIERZE RAZEM wniosek o dofinansowanie zadania
pn. "Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowościach: Ciemino, Dąbie,
Juchowo, Nobliny, Piława". Operacja polegać będzie na utworzeniu 10 obiektów
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie 5 miejscowości w Gminie Borne Sulinowo,
tj. w Cieminie, Dąbiu, Juchowie, Noblinach i Piławie. Całkowity koszt zadania wynosi
179.985,10 zł, wnioskowana kwota pomocy - 114.524,00 zł.
Stowarzyszenie LGD POJEZIERZE RAZEM, powierzenie grantów w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020
 Opracowano w imieniu Stowarzyszenia SILNOWO 2020 i dn. 20.02.2017r. złożono w
LGD POJEZIERZE RAZEM wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa siłowni
zewnętrznej w miejscowości Dąbrowica”. Całkowity koszt zadania wynosi 16.346,70
zł, wnioskowana kwota dotacji - 14.695,00 zł.
 Opracowano w imieniu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Łubowo i dn. 20.02.2017r.
złożono w LGD POJEZIERZE RAZEM wniosek o dofinansowanie zadania pn.
„Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Łubowo”. Całkowity koszt zadania
wynosi 16.346,70 zł, wnioskowana kwota dotacji - 14.695,00 zł.
 Opracowano w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Miejscowości Radacz i dn.
20.02.2017r. złożono w LGD POJEZIERZE RAZEM wniosek o dofinansowanie
zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Radacz”. Całkowity koszt
zadania wynosi 16.346,70 zł, wnioskowana kwota dotacji - 14.695,00 zł.
 Opracowano w imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół i dn.
20.02.2017r. złożono w LGD POJEZIERZE RAZEM wniosek o dofinansowanie
zadania pn. „Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowości Borne Sulinowo”. Wiaty
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umiejscowione zostaną na Plaży Słonecznej oraz na Plaży przy ul. Nadbrzeżnej
w Bornem Sulinowie. Całkowity koszt zadania wynosi 17.220,00 zł, wnioskowana
kwota dotacji - 15.000,00 zł.
 Opracowano w imieniu Stowarzyszenia "Promyk Nadziei" w Bornem Sulinowie
i dn. 20.02.2017r. złożono w LGD POJEZIERZE RAZEM wniosek o dofinansowanie
zadania pn. "Budowa zjazdu linowego w Bornem Sulinowie". Zjazd o dł. 40 m
umiejscowiony zostanie przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.
Całkowita wartość zadania wynosi 17.035,50 zł, wnioskowana kwota dotacji 15.000,00 zł.
Lokalny Animator Sportu
Opracowano w imieniu Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie i dn. 22.02.2017r.
złożono w Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej wniosek o dofinansowanie kwotą 9.900,00 zł
wynagrodzenia 2 animatorów sportu. Wartość całego zadania wynosi 19.800,00 zł.
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Zajęcia sportowe będą prowadzone na kompleksie
boisk Orlik w Bornem Sulinowie w okresie od 1 marca do 31 listopada.
PROW 2014-2020, Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, „Przebudowa ulicy Leona
Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie”
Dn. 23.02.2017r. przesłano do Urzędu Marszałkowskiego WZP wyjaśnienia dot.
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie operacji dotyczącej
„Przebudowy ulicy Leona Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie”. Trwa ocena dokumentacji.
Pozytywnie oceniono przeprowadzone postępowanie zapytania ofertowego na
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację operacji „Przebudowa ulicy
Leona Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie”.
Opracowano projekt zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 i dn.
13.03.2017r. zamówiono tablicę informacyjno-promocyjną dot. operacji „Przebudowa ulicy
Leona Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie”.
PROW 2014-2020, Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, „Przebudowa ulicy
Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie”
Dn. 27.02.2017r. przesłano do Urzędu Marszałkowskiego WZP wyjaśnienia dot.
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie operacji dotyczącej
„Przebudowy ulicy Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie”. Trwa ocena dokumentacji.
Pozytywnie oceniono przeprowadzone postępowanie zapytania ofertowego na
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację operacji „Przebudowa ulicy
Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie”.
Opracowano projekt zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 i dn.
13.03.2017r. zamówiono tablicę informacyjno-promocyjną dot. operacji: „Przebudowa ulicy
Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie”.
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej edycja 2017, „Remont hali sportowej Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem
Sulinowie”
Dn. 28.02.2017r. złożono w Ministerstwie Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie
zadania
pn. „Remont hali sportowej Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie”. Operacja
polegać będzie na remoncie hali sportowej (remont elewacji, remont wewnętrznych powłok
tynkowych
i malarskich, remont wewnętrznych posadzek, wymiana kurtyn grodzących w dużej sali
sportowej, wymiana źródeł światła na nowe poprawiające doświetlenie dróg ewakuacyjnych)
oraz doposażeniu siłowni. Całkowity koszt zadania wynosi 386.320,00 zł, wnioskowana
kwota dotacji - 193.160,00 zł.
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LGD POJEZIERZE RAZEM
Dn. 02.03.2017r. uczestnictwo w posiedzeniu Rady LGD poświęconemu ocenie wniosków
o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu nr: 1/2017. Posiedzenie odbyło się
w siedzibie Biura Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM w Szczecinku.
RPO WZ 2014-2020, działanie 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego, typ
projektu: Sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej gmin
Dn. 03.03.2017r. przesłano do Federacji Zielonych GAJA deklarację uczestnictwa
w projekcie dot. inwentaryzacji przyrodniczej krajobrazu, przyrody ożywionej oraz
wybranych elementów przyrody nieożywionej, realizowanym w ramach RPO WZ 2014-2020,
działania 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego, typu projektu: Sporządzenie
inwentaryzacji przyrodniczej gmin.
RPO WZ 2014-2020, priorytet 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych
w interesie ogólnym
Dn. 10.03.2017r. uczestnictwo wraz z p.o. kierownika MGOPS w Bornem Sulinowie
w spotkaniu z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego WZ dot. projektu RAR (Regionalna Akademia Rodziny). spotkanie
odbyło się w Starostwie Powiatowym w Szczecinku.
RPO WZ 2014-2020, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych,
Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem
Sulinowie
Opracowano i dn. 13.03.2017r. opublikowano w LSI, a dn. 14.03.2017r. złożono
w WFOŚiGW w Szczecinie wniosek o dofinansowanie zadania kwotą 107.302,38 zł (85%).
Wartość inwestycji oszacowano wg kosztorysu na 126.238,10 zł. W przypadku otrzymania
dofinansowania inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2017r.
Kultura - interwencje
Opracowano w imieniu Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie i dn. 15.03.2017r.
złożono w Narodowym Centrum Kultury wniosek na realizację zadania pn. „Romski Kwiat
Paproci”. Wartość całego zadania wynosi 20.400,00 zł, wnioskowana kwota dotacji 15.000,00 zł.
Upowszechnianie aktywności fizycznej różnych grup społecznych
Opracowano w imieniu Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Taekwondo” i dn.
13.03.2017r. przekazano do Ministerstwa Sportu i Turystyki kosztorys wniosku na realizację
zadania pn. „Aktywnie i zdrowo – baw się w Bornem na sportowo!” dostosowany do
przyznanej kwoty dotacji w wys. 10.000,00 zł.
Granty sołeckie
Przygotowano i dn. 10.03 2017r. zaprezentowano na spotkaniu z okazji „Dnia Sołtysa”
prezentację multimedialną nt. „Grantów sołeckich” – programu ogłoszonego przez Marszałka
WZ.
2. Promocja i turystyka
a) strona internetowa
Aktualizowano urzędową stronę internetową www.bornesulinowo.pl.
b) portal społecznościowy
Aktualizowano profil Urzędu Miejskiego na portalu społecznościowym www.facebook.com.
c) komunikator SISMS
Powiadamiano mieszkańców o ważnych wydarzeniach za pomocą SMSów.
d) media
Opracowano i przekazano informacje do lutowej i marcowej wkładki Głosu Koszalińskiego
„Regiony”.

5

Dn. 02.02.2017r., na prośbę reportera Radia Koszalin, nagrano dwie kolejne audycje
poświęcone atrakcjom turystycznym Bornego Sulinowa. Materiał jest emitowany w każdą
niedzielę w audycji „Detektywi Historii”. Kontynuując współpracę z Radiem Koszalin, red.
Ryszard Bańka zaproponował nagranie w miesiącach marcu i kwietniu obszernej audycji
o historii obozu Oflag IID Gross Born. Materiał przygotuje i przedstawi Pan Dariusz
Czerniawski, kierownik Miejskiej Izby Muzealnej.
Dn. 17.02.2017r. udział w Programie samorządowym TV Gawex nt. pozyskiwanych przez
Gminę Borne Sulinowo środków zewnętrznych i prowadzonych projektów.
e) materiały graficzne
 Przygotowanie materiałów i projektów graficznych 3 mapek (mapka głębokościowa
jez. Lubicko Wielkie, stanowiska archeologiczne wokół ww. jeziora, szlaki rowerowe
na terenie gminy Borne Sulinowo) na 2 tablice informacyjne w Łubowie i w pobliżu
jez. Lubicko Wielkie. Tablice ustawia i finansuje Dyrekcja Zespołu Parków
Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego.
 Opracowanie projektów graficznych gadżetów promocyjnych: magnesów, breloków
i podstawek pod kubki.
f) materiały promocyjne
Dn. 10.03.2017r. wysłano do 3 firm zapytanie ofertowe na gadżety reklamowe dla Urzędu
Miejskiego w Bornem Sulinowie. Termin nadsyłania ofert wyznaczono na dzień 14 marca.
W trakcie zapytania ofertowego wyłoniony zostanie dostawca gadżetów reklamowych
zamówionych zgodnie z ustaloną specyfikacją.
g) inne
Na wniosek Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach - filia w Szczecinku,
przygotowano pisemne zestawienie bazy teleadresowej gospodarstw agroturystycznych na
terenie gminy Borne Sulinowo. Dane teleadresowe zostaną wykorzystane w materiałach
promocyjnych ODR woj. zachodniopomorskiego.
Na wniosek Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku, przygotowano zestawienie
dot. aktualnej informacji nt. bazy noclegowej znajdującej się na terenie miasta i gminy Borne
Sulinowo z podziałem na obiekty całoroczne i sezonowe oraz ewidencji boisk, placów zabaw,
piaskownic i innych miejsc użyteczności publicznej z dokładnymi numerami działek
ewidencyjnych.
Dn. 09.02.2017r. odbyło się spotkanie robocze z grafikiem komputerowym ws. kompleksowej
przebudowy strony internetowej Urzędu Miejskiego. Ustalono zakres przebudowy strony pod
kątem dostosowania wyświetlanych informacji do urządzeń mobilnych. Szczegóły zakresu
prac nad przebudową strony zostaną określone w umowie z wykonawcą. Planowany termin
zakończenia prac przewidziano na koniec kwietnia br.
W porozumieniu z dyrektor CKiR oraz MBP zakończono pracę nad kalendarzem imprez
w 2017r. Kalendarz imprez zamieszczono na stronie Urzędu Miejskiego.
3. Wydarzenia
Dn. 23.02.2017r., na wniosek firmy Paint–Park, Martin Adam, wydano zezwolenie na
organizację imprezy pn. „Poligon Paintball - 2017”. Impreza odbędzie się na terenie Zlotu
Pojazdów Militarnych w dniach 29.06 – 02.07.2017r.
Dn. 10.03.2017r. uczestnictwo w spotkaniu Burmistrza Bornego Sulinowa z sołtysami
z gminy Borne Sulinowo z okazji „Dnia Sołtysa”.
4. Organizacje pozarządowe
Dn. 30.01.2017r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania
ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dn. 02.01.2017r.
Do konkursu przystąpiło 16 organizacji mających swoją siedzibę na terenie gminy Borne
Sulinowo. Wszystkie organizacje spełniły wymogi formalne konkursu.
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Dn. 06.02 2017r. odbyło się drugie posiedzenie Komisji, na którym złożone oferty poddano
ocenie merytorycznej. Komisja przedstawiła do akceptacji Burmistrzowi Bornego Sulinowa
wyniki swojej pracy.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej na realizację zadań publicznych w
2017r. przeznaczono kwotę 151.500,00 zł. Zadania publiczne będą realizowane w
następujących zakresach:
 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 112.500,00 zł,
 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - 15.000,00 zł,
 działania na rzecz osób w wieku emerytalnym - 6.500,00 zł,
 działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 2.500,00 zł,
 działania na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- 12.500,00 zł,
 turystyka i krajoznawstwo - 2.500,00 zł.
Dn. 17.02.2017r. z przedstawicielami 16 organizacji podpisano umowy na realizację zadań
publicznych.
Organizacjom pozarządowym z terenu gminy Borne Sulinowo udzielano drogą elektroniczną
informacji nt. szkoleń i programów dot. pozyskiwania środków zewnętrznych.
Zamieszczono na stronie internetowej Urzędu, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń 3 oferty
złożone
w trybie „małych grantów” przez:
 Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego pn.
„Anioły są wśród nas”;
 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Taekwondo” na realizację zadania publicznego
pn. „Zimowy Obóz Sportowy w COS Wałcz”;
 Klub Sportowy „Borbul” Borne Sulinowo na realizację zadania publicznego pn.
„Gramy
w bule, czyli integrujemy się!”.
Oferty podlegały ocenie opinii publicznej w ciągu 7 dni od daty ich opublikowania. Nie
zostały zgłoszone żadne uwagi.
Przygotowano umowę na realizację przez Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku zadania
publicznego pn. „Anioły są wśród nas”. Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Borne
Sulinowo kwotą 1.100,00 zł. Dotacja została przyznana w trybie pozakonkursowym.
Przygotowano umowę na realizację przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Taekwondo”
pn. „Zimowy Obóz Sportowy w COS Wałcz”. Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę
Borne Sulinowo kwotą 5.000,00 zł. Dotacja została przyznana w trybie pozakonkursowym.
Przygotowano umowę na realizację przez Klub Sportowy „Borbul” Borne Sulinowo pn.
„Gramy
w bule, czyli integrujemy się!”. Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Borne Sulinowo
kwotą 2.000,00 zł. Dotacja została przyznana w trybie pozakonkursowym.
Rozliczono dotację udzieloną Klubowi Sportowemu „Pionier 95” na realizację zadania
publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (dzieci i
młodzież)”. Kwota 31.000,00 zł została wykorzystana przez klub zgodnie z przeznaczeniem.
Rozliczono dotację udzieloną Klubowi Sportowemu „Pionier 95” na realizację zadania
publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (seniorzy)”. Kwota
29.000,00 zł została wykorzystana przez klub zgodnie z przeznaczeniem.
Rozliczono dotację udzieloną Ludowemu Klubowi Sportowemu „Orzeł” Łubowo na
realizację zadania publicznego pn. „Organizacja współzawodnictwa sportowego/prowadzenie
imprez sportowych, udział w rozgrywkach i turniejach/w zakresie piłki nożnej drużyn dzieci i
młodzieży” Kwota 10.000,00 zł została wykorzystana przez klub zgodnie z przeznaczeniem.
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Rozliczono dotację udzieloną Ludowemu Klubowi Sportowemu „Orzeł” Łubowo
na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja współzawodnictwa
sportowego/prowadzenie imprez sportowych, udział w rozgrywkach i turniejach/w zakresie
piłki nożnej drużyny seniorów”.
Kwota 29.000,00 zł została wykorzystana przez klub zgodnie z przeznaczeniem.
Rozliczono dotację udzieloną Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Taekwondo” na
realizację zadania publicznego pn. „Organizacja całorocznych zajęć sportowych Taekwondo
(w tym organizacja letniego obozu przygotowawczego i realizacja programów „Organizator
dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim” oraz „Multisport”. Kwota 20.000,00 zł została
wykorzystana przez klub zgodnie z przeznaczeniem.
Rozliczono dotację udzieloną Stowarzyszeniu Trzeźwościowemu Klub Abstynenta „Pierwszy
Krok” na realizację zadania publicznego pn. „Profilaktyka i wspieranie działań
podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”. Kwota 15.000,00 zł
została wykorzystana przez stowarzyszenie zgodnie z przeznaczeniem.
Rozliczono dotację udzieloną Stowarzyszeniu „Promyk Nadziei” na realizację zadania
publicznego pn. „Uruchamiamy nasze promyki”. Kwota 13.000,00 zł została wykorzystana
przez stowarzyszenie zgodnie z przeznaczeniem.
Rozliczono dotację udzieloną Borneńskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Bornem
Sulinowie na realizację zadania publicznego pn. „Senior też ma prawo śnić”. Kwota 3.964,00
zł została wykorzystana przez stowarzyszenie zgodnie z przeznaczeniem.
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
W zakresie Ochrony Środowiska
1. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydział
Ochrony Środowiska w Szczecinie sprawozdanie z realizacji KPOŚK za rok 2016.
2. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,
Wydział Ochrony Środowiska w Szczecinie w imieniu Dyrektorów 3 szkół rozliczenie
opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2016.
3. Naliczono
i
wniesiono
do
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Zachodniopomorskiego opłatę za korzystanie ze środowiska za 2016 rok.
4. Przekazano do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdania SG-01-2/M i SG-01-2/W
w zakresie leśnictwa i ochrony środowiska za rok 2016.
5. Przekazano do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdanie SG-01-4/ZOS ze środków
trwałych w formie elektronicznej za rok 2016.
6. Przekazano do Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Szczecinie Rejonowy Oddział w Koszalinie Terenowy Oddział w Szczecinku
sprawozdanie RRW-13 z wykonania obiektów małej retencji wodnej za 2016 rok.
7. Udzielono odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie
wyrobów zawierających azbest.
8. Udzielono 2 odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie
dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
9. Dokonano rozliczenia należności za wywóz nieczystości ciekłych zorganizowanych przez
Gminę dla nieruchomości ul. Kościuszki 77-79 w Łubowie za II półrocze 2016r.
10. Przekazano do zaopiniowania projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo w roku 2017r.
11. Wydano 1 decyzję nakazującą wykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości
do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
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12. Prowadzone jest postępowanie 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.
2016r. poz. 250 ze zm.) decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości położonej
w miejscowości Jeleń, Gmina Borne Sulinowo do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
13. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w sprawie przyłączenia nieruchomości
w m. Krągi i Juchowo, gmina Borne Sulinowo do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
14. Prowadzone jest 1 postępowanie egzekucyjne w sprawie wyposażenia nieruchomości
15. w m. Łączno, gmina Borne Sulinowo w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych
lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.
16. Podpisano umowę na realizację zadania pn. zakup kosy spalinowej, pilarki i dmuchawy
na kwotę 11.046,00 zł brutto.
17. Podpisano umowę na realizację zadania pn. zakup 13 szt. gablot wolnostojących
dzielonych zamykanych na kwotę 15.350,40zł brutto.
18. Zamówiono narzędzia dla wyposażenia sołectw na kwotę 1. 824,09zł brutto.
19. Wystosowano zapytanie ofertowe na zakup 37 szt. koszy ulicznych.
20. Opisywanie faktur – na bieżąco.
21. Zaktualizowano ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Borne
Sulinowo.
22. Zaktualizowano ewidencję zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Borne
Sulinowo.
23. Zaktualizowano bazę azbestową gromadzącą i przetwarzającą informacje uzyskane
24. z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo.
W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa
25. Rozpatrzono 2 wnioski dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.
26. Przyjęto do rozpatrzenia 5 wnioski dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.
27. Odpowiedziano na 16 pism dot. usunięcia drzew w tym drzew z terenu stanowiącego
własność Gminy Borne Sulinowo.
28. Wystąpiono z 8 wnioskami do Starosty Szczecineckiego o wydanie zezwolenia
na wycięcie drzew/krzewów.
29. Odpowiedziano na 1 pismo ze 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 gmin
Borne Sulinowo.
30. Wydano 8 zaświadczeń dot. posiadania gospodarstwa rolnego na terenie gminy Borne
Sulinowo.
31. Potwierdzono 18 oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz
32. o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skald gospodarstwa rodzinnego
w danej gminie.
33. Potwierdzono 1 oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie
rolnym.
34. Rozpatrzono 89 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
35. Wystąpiono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
36. z wnioskiem o przekazanie dotacji celowej dla gminy na postępowanie w sprawie zwrotu
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej.
37. Wydano 10 pozytywnych opinii o dzierżawcach kół łowieckich, celem przedłużenia
umów dzierżaw.
38. Przekazano do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie uchwałę Rady
Miejskiej w Bornem Sulinowie dot. zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego
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za pomnik przyrody Nr XXV/263/2017 z dnia 30 czerwca 2016r.
W zakresie gospodarki odpadami.
39. 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).
40. Przygotowano i wysłano odpowiedzi na bieżącą korespondencję dot. gospodarki
odpadami komunalnymi.
41. Opisywanie faktur dot. Gospodarki odpadami – na bieżąco.
42. Wprowadzono do programu GOMIG - deklaracje i korekty deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo – ok. 86 szt.
43. Przygotowanie postępowania przetargowego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borne Sulinowo oraz
utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK)”.
44. Wydano decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.45. 1 szt.
46. Wysłano wezwania do złożenia deklaracji, zmiany deklaracji itp. - 21 szt.
47. Wydano decyzje w sprawie udzielenia ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – 1 szt.
48. Przygotowano i wysłano pismo w sprawie podania informacji o zagospodarowaniu
odpadów przekazanych do RIPOK.
49. Wydano decyzję umarzającą postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 szt.
50. Wszczęto postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – 1 szt.
51. Prowadzenie postępowań z tytułu udzielenia ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – 2 szt.
52. Przygotowanie rozliczenia umowy na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borne Sulinowo oraz
utworzenie, utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK)” za okres od dnia 01.04.2015 r. do dnia 31.03.2016 r. oraz od dnia 01.04.2016 r.
do dnia 28.02.2017
53. Przygotowano i wysłano pismo do EKO-Fiuk dot. przekazania danych niezbędnych do
sporządzenia rocznego sprawozdania Burmistrza z zakresu gospodarki odpadami.
W zakresie zamówień publicznych
54. Trwają prace związane komisji ds. Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo na lata
2016-2026
55. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na : Udzielenie i obsługa
kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
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REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
1. W miesiącu lutym 2017 r. przesłano do UOKIK w Warszawie za pośrednictwem
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie o zaległościach
przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów
publicznych za 2016 rok.
2. W miesiącu lutym 2017 r. dokonano czynności sprawdzających (oględzin) w celu
ustalenia zgodności opodatkowania podatkiem od nieruchomości ze stanem faktycznym
na terenie gminy Borne Sulinowo.
3. W miesiącu lutym 2017 r. trwały prace na wymiarem podatku od środków
transportowych od osób prawnych i fizycznych na 2017 r.
4. W miesiącu marcu 2017 r. przesłano upomnienia dotyczące I raty zaległości w podatku
od nieruchomości, rolnym i leśnym.
REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU
W sprawie centralizacji VAT w Gminie Borne Sulinowo i jej jednostkach podległych:
1. W dniu 24 lutego 2017 r. Gmina Borne Sulinowo wystąpiła do Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Szczecinku z wnioskami o odroczenie terminów przekazania deklaracji
VAT-7 drogą elektroniczną i o odroczenie terminów przekazania informacji o ewidencji
VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (rejestry zakupu i rejestry sprzedaży) za
miesiąc styczeń i luty 2017 r. do dnia 25 kwietnia 2017 r.
2. W dniu 28 lutego 2017 r. tj. 1 dzień po ustawowym terminie, deklaracja VAT-7 za miesiąc
styczeń 2017 r. i informacja o ewidencji VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego
a miesiąc styczeń 2017 r. zostały przekazane drogą elektroniczną.
3. W dniu 9 marca 2017 r. Gmina Borne Sulinowo wystąpiła do Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Szczecinku z wnioskiem o wycofanie wniosku o odroczenie terminu
przekazania deklaracji VAT-7 drogą elektroniczną za miesiąc styczeń i luty 2017 r. do dnia
25 kwietnia 2017 r. i o umorzenie postępowania w tej sprawie.
4. W dniu 14 marca 2017 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczecinku decyzją Nr 3218SPV.4273.2.2017 umorzył postępowanie wszczęte na wniosek z dnia 24.02.2017r. (data
wpływu 27.02.2017r.) Gminy Borne Sulinowo w sprawie odroczenia terminu do złożenia
drogą elektroniczną deklaracji VAT-7 za miesiąc styczeń 2017 r. i luty 2017 r. do dnia
25.04.2017r.
5. W dniu 15 marca 2017 r. Gmina Borne Sulinowo wystąpiła do Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Szczecinku z wnioskiem o wycofanie wniosku o odroczenie terminu
przekazania informacji o ewidencji VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego za
miesiąc styczeń i luty 2017 r. do dnia 25 kwietnia 2017 r. i o umorzenie postępowania
w tej sprawie.
6. W dniu 16 marca 2017 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczecinku decyzją Nr 3218SPV.4273.1.2017 umorzył postępowanie wszczęte na wniosek z dnia 24.02.2017r. (data
wpływu 27.02.2017r., uzupełniony pismem z dnia 09.03.2017r. data wpływu 14.03.2017r.)
Gminy Borne Sulinowo w sprawie odroczenia terminu do złożenia informacji o której
mowa w art. 82 § 1b Ordynacja podatkowa za miesiąc styczeń 2017 r. i luty 2017 r.
do dnia 25.04.2017r.
W pozostałych sprawach:
1. W sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/321/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów:
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- w dniu 11 stycznia 2017 roku wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty w latach 2017-2027 kredytu w kwocie
1.130.116,00 zł,
- w dniu 2 lutego 2017 roku otrzymano pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie Nr K.0022.65.MK.Z.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie
przesłania uchwały Nr XV.95.Z.2017 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 31
stycznia 2017 r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o możliwości spłaty kredytu
bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Gminę Borne Sulinowo,
- na dzień 22 marca 2017 roku ogłoszono termin składania ofert na udzielenie i obsługę
przedmiotowego kredytu bankowego.
2. W sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/322/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa
Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego
w Bornem Sulinowie”:
- w dniu 11 stycznia 2017 roku wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty w roku 2017 pożyczki w kwocie
636.337,00 zł,
- w dniu 2 lutego 2017 roku otrzymano pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie Nr K.0022.65.MK.Z.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie
przesłania uchwały Nr XV.97.Z.2017 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 31
stycznia 2017 r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o możliwości spłaty
przedmiotowej pożyczki,
- w dniu 7 lutego 2017 roku wysłano do BGK w Szczecinie wniosek o pożyczkę
na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020,
- w dniu 24 lutego 2017 roku podpisano umowę pożyczki Nr PROW-07.2.1-11-00157-32
na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej
w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich,
poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii, typu operacji: Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych, objętego PROW na lata 2014-2020 w województwie zachodniopomorskim.
3. W sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/323/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa
Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Przebudowa ulicy Leona Kruczkowskiego
w Bornem Sulinowie”:
- w dniu 11 stycznia 2017 roku wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty w roku 2017 pożyczki w kwocie
408.578,00 zł,
- w dniu 2 lutego 2017 roku otrzymano pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie Nr K.0022.65.MK.Z.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie
przesłania uchwały Nr XV.96.Z.2017 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 31
stycznia 2017 r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o możliwości spłaty
przedmiotowej pożyczki,
- w dniu 7 lutego 2017 roku wysłano do BGK w Szczecinie wniosek o pożyczkę na
wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020,
- w dniu 24 lutego 2017 roku podpisano umowę pożyczki Nr PROW-07.2.1-11-00156-32
na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej
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w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich,
poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii, typu operacji: Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych, objętego PROW na lata 2014-2020 w województwie zachodniopomorskim.
4. W dniu 31 stycznia 2017 r. przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie sprawozdanie
z wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w roku 2016 na wyposażenie szkół z terenu
gminy Borne Sulinowo w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
Z otrzymanej dotacji w kwocie 61.365,90 zł wydatkowano 61.055,98 zł. W dniu
04.01.2017r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 309,92 zł.
5. W dniu 1 lutego 2017 r. przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie pismo Nr
S.3020.41.2017.LŁ wraz z załącznikiem w sprawie zapotrzebowania na dotację na wypłatę
stypendiów i zasiłków szkolnych na okres od stycznia do czerwca 2017 roku.
Wnioskowana kwota dotacji 81.650,00 zł. Wkład własny gminy 35.000,00 zł.
6. W dniu 2 lutego 2017 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie i do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespołu Zamiejscowego
w Koszalinie Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy od początku roku
do końca IV kwartału roku 2016.
7. W dniu 2 lutego 2017 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów
i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
za okres sprawozdawczy: od początku roku 2016 do końca 4 kwartału roku 2016.
8. W dniu 7 lutego 2017 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie, Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie i do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie Rb-ZN kwartalne
sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania
przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec IV kwartału
2016 roku.
9. W dniu 8 lutego 2017 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie, Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie i do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie 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: IV kwartał roku 2016.
10. W dniu 21 lutego 2017 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie wstępne sprawozdania za okres od początku roku do
dnia 31 stycznia 2017 roku:
- Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego,
- Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego.
11. W dniu 22 lutego 2017 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie zbiorcze sprawozdania (JST jako organu
założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) wg
stanu na koniec 4 kwartału roku 2016, w tym:
- Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów
finansowych,
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- Rb-UN – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów
wartościowych,
- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń
i gwarancji,
- Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.
12. W okresie od 20 do 24 lutego 2017 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie sprawozdania za okres
sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31.12.2016r., w tym:
- Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,
- Rb-27S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego,
- Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów
finansowych,
- 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-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań,
- Rb-ST – roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek
samorządu terytorialnego,
- Rb-PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych.
13. Na podstawie Zarządzenia Nr 23/2017 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 28 lutego
2017 roku wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok
polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 57.594,00 zł,
w tym na podstawie:
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.28.2.2017.MR z dnia 7 lutego
2017 r. w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych na rok bieżący - zwiększenie o
kwotę 55.560,00 zł z przeznaczeniem na działanie 13.1.2.2. W Wspieranie osób
z zaburzeniami psychicznymi (zmiana w planie finansowym Środowiskowego Domu
Samopomocy w Bornem Sulinowie),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.16.6.2017.MR z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych
dla gminy - zwiększenie o kwotę 2.034,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie
wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18
ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z
2016 r., poz. 930 z późn. zm.) - działanie 13.1.2.1. W Wsparcie finansowe zadań
i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zmiana w planie finansowym MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie).
Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w łącznej kwocie 200.857,16 zł
między rozdziałami i paragrafami, w tym:
- przeniesienie z budżetu organu do budżetów szkół (+, -) kwoty w wysokości 6.844,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów motywacyjnych (Zespół Szkół w Bornem
Sulinowie - 2.360,00 zł, Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie - 3.540,00 zł, Zespół
Szkół w Łubowie - 708,00 zł i Szkoła Podstawowa w Jeleniu - 236,00 zł),
- przeniesienie wydatków (+, -) w łącznej kwocie 59.498,00 zł zaplanowanych na składki na
rzecz związku miast i gmin między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją
budżetową w tym zakresie,
- przeniesienie wydatków (+, -) w kwocie 60.000,00 zł zaplanowanych na wyłapywanie
i utrzymanie bezdomnych zwierząt między rozdziałami i paragrafami zgodnie
z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie,
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- przeniesienie wydatków (+, -) w kwocie 12.300,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem
na usługę doradztwa dotyczącą wsparcia w procesie centralizacji rozliczeń jednostek
budżetowych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT),
- przeniesienie wydatków (+, -) między paragrafami w łącznej kwocie 46.767,83 zł
zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na
pochodne od niego tj. składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- przeniesienie wydatków (+, -) w kwocie 34,00 zł między paragrafami na podstawie pisma
Publicznego Gimnazjum w Silnowie Nr PG/06/2017 z dnia 7 lutego 2017 roku,
- przeniesienie wydatków (+, -) w łącznej kwocie 2.155,65 zł między paragrafami na
podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr
GK.3014.3/2017.AM z dnia 2 lutego 2017 roku,
- przeniesienie wydatków (+, -) w łącznej kwocie 573,38 zł między paragrafami na podstawie
pisma
Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem
Sulinowie
Nr
GK.3014.01/2017.AM z dnia 8 lutego 2017 roku.
14. W dniu 8 marca 2017 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Szczecinie Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego pismo Nr
S.3020.65.2017.LŁ w sprawie zapotrzebowania na dotację celową przeznaczoną na
postępowanie w sprawie zadania dotyczącego wypłaty dodatku energetycznego w II
kwartale 2017 roku. Wnioskowana kwota dotacji 2.337,57 zł.
15. W dniu 9 marca 2017 r. otrzymaliśmy pismo Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie Wydział Spraw Społecznych Nr S-4.3125.12.12.2017.SD
z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem z realizacji art.
19 pkt 1-5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny a „Rozliczeniem
dotacji przyznanych gminie w 2016 r.” i konieczności zwrotu do budżetu państwa kwoty
80,24 zł. Ze sprawozdania z realizacji art. 19 pkt 1-5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny (SOI) za II półrocze 2016 r. przekazanego w Systemie
Informatycznym KDR w dniu 08.02.2017r. wynika, że przysługujące koszty obsługi przez
Gminę zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, określone w art. 29 ust. 4-6
ww. ustawy, wynoszą 286,76 zł. Stąd też w dniu 14 marca 2017 r. dokonano zwrotu
dotacji w kwocie 80,24 zł.
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
1. Zawarto 7 szt. umów dzierżaw na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne
Sulinowo.
2. Rozwiązano 4 umowy dzierżawy.
3. Zawarto 2 umowy użyczenia na nieruchomości stanowiące własność gminy Borne
Sulinowo.
4. Zawarto 2 umowy na udostępnienie terenu na cele budowlane.
5. Zawarto umowę na udostępnienie terenu ustalającą opłatę roczną za udostępnienie
nieruchomości.
6. Wystosowano żądanie zapłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania
z nieruchomości gminnej 4 szt.
7. Udzielono 4 osobom wnioskującym o najem lokalu socjalnego/komunalnego informacji,
o terminie rozpatrzenia wniosku.
8. Zwołano 2 posiedzenia Komisji Mieszkaniowej.
9. Nadano 4 nieruchomościom numery porządkowe.
10. Sporządzono 3 aneksy do umów dzierżaw.
11. Sporządzono 1 aneks do umowy użyczenia.
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12. Udzielono wnioskującym osobom o najem lokalu socjalnego/komunalnego informacje
o przyjęciu i zarejestrowaniu wniosku 5 szt.
13. Udzielono Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Szczecinie odpowiedzi
w sprawie zarządzeń dotyczących zakazu organizowania na terenie gminy Borne
Sulinowo objazdowych przedstawień cyrkowych.
14. Sporządzono zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych
nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r., położonych na
obszarze Gminy Borne Sulinowo za I i II półrocze.
15. Zarchiwizowano następujące dokumenty:
- akty notarialne z miejscowości: Dąbie, Dąbrowica, Grabno, Grzywnik, Jeleń, Jelonek,
Jeziorna, Juchowo, Kiełpino, Kłomino, Komorze, Krągi, Kucharowo, Liszkowo, Łączno,
Łubowo, Starowice, Strzeszyn, Nobliny, Okole, Uniemino, Piława, Przyjezierze,
Rakowo, Radacz, Silnowo, Śniadowo,
- dokumentację dot. działki nr 296/1 położonej w miejscowości Łubowo, gmina Borne
Sulinowo,
- dokumentację dot. działki nr 52/9 położonej w miejscowości Kłomino, gmina Borne
Sulinowo,
- dokumentację dot. działki nr 53/2 położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb
Borne 07,
- dokumentację dot. działki nr 1/2 położonej w miejscowości Kiełpino,
- dokumentację dot. działki nr 87/156 położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb
Borne 06,
- dokumentację dot. działki nr 109 położnej w miejscowości Komorze,
- dokumentację dot. działki nr 1/221 położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb
Borne 07,
- dokumentację dot. działek nr 147/2 i nr 148/2 położonych w miejscowości Krągi, gmina
Borne Sulinowo,
- dokumentację dot. działki nr 115/13 położonej w miejscowości Przyjezierze,
- dokumentację dot. działki nr 39/3 położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb
Borne 02,
- dokumentację dot. działki nr 34/4 położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb
Borne 06,
16. Sporządzono deklaracje podatkowe za miesiąc luty br.
17. Wystosowano 3 wnioski do Sądu o dokonanie wpisu w Księdze wieczystej.
18. Sporządzono żądania odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokali
socjalnych/mieszkalnych za m-c styczeń łącznie – 38 szt.
19. Sporządzono karty wymiaru opłat z tytułu zmiany zaliczki za c.o. zgodnie z podjętą
uchwałą przez WM bądź zmiany opłat związaną ze zmianą ilości osób zamieszkałych
w lokalu.
20. Wystosowano pisemne odpowiedzi na złożone pisma – 20 szt.
21. Sporządzono umowy najmu na czas oznaczony wraz z kartą wymiaru opłat –5 szt.
22. Sporządzono zamówienia na zakup opału węglowego – 2 szt.
23. Sporządzono korektę deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi – 4
szt.
24. Sporządzono wezwania do opróżnienia i opuszczenia za bezumowne zajmowanie lokali
socjalnych – 6 szt.
25. Sporządzono uprzedzenie o wypowiedzeniu umowy najmu – 2 szt.
26. Burmistrz Bornego Sulinowa zawarł list intencyjny z Zachodniopomorskim
Stowarzyszeniem Strzeleckim „GILZA” dotyczący budowy strzelnicy rekreacyjnosportowej.
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27. Wydano decyzje naliczające opłatę adiacencką z tyt. podziału działek.
28. Zawarto akt notarialny sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy
Borne Sulinowo, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07, gmina
Borne Sulinowo oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 1/232 o pow.
0,0188 ha.
25. Zawarto akt notarialny sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy
Borne Sulinowo, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina
Borne Sulinowo oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 37/118 o pow.
0,2296 ha.
26. Zawarto akt notarialny sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy
Borne Sulinowo, położonej w obrębie Komorze, gmina Borne Sulinowo oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków działką nr 109 o pow. 0,1000 ha.
27. Zawarto akt notarialny sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy
Borne Sulinowo, położonej w miejscowości Przyjezierze, gmina Borne Sulinowo
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 115/13 o pow. 0,0061 ha.
28. Zawarto akt notarialny sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 3, stanowiącą własność
Gminy Borne Sulinowo, położonej przy ul. Kolejowej 4 w miejscowości Łubowo, obręb
Łubowo, gmina Borne Sulinowo wraz z udziałem w działce oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków działką nr 352/8.
29. Rozliczono fundusz remontowy za lokale komunalne wchodzące w skład Wspólnot
Mieszkaniowych, za miesiące: luty 2017r.
30. Rozliczono dostawę mediów do nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Borne
Sulinowo oraz osób prywatnych, położonej w miejscowości Silnowo 24, obręb Silnowo.
31. Opisano faktury i przekazano do Referatu Finansów i Budżetu celem uregulowania
płatności.
32. Sporządzono informację dotyczącą naliczonego podatku VAT z tyt. zbycia/ nabycia
mienia gminnego za miesiąc styczeń 2016r.
33. Zlecono zamówienia m.in. na:
 wycenę nieruchomości,
 wykonanie wypisów i wyrysów,
 wykonanie prac geodezyjnych.
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
a) W zakresie spraw obronnych:
- przeprowadzono kwalifikację wojskową w dniach 23 i 24 luty dla mężczyzn, 28 luty
jako dzień dodatkowy w PKLek. w Szczecinku (kwalifikacji podlegli mężczyźni 1998
r. – 62 osób, z czego stawiło się - 54, nie stawiło się 8 osób; z uzyskanych informacji
wynika, że przebywają oni za granicą; z roczników starszych 9 osób, z czego stawiło
5 osób, nie stawiły się 4 osoby osób, którzy przebywają prawdopodobnie za granicą),
Policja doprowadziła do PKLek. 7 z 8 osób na które wydano zarządzenie
o doprowadzeniu. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest niedopełnienie
obowiązku meldunkowego, zła interpretacja przepisów dotyczących kwalifikacji
wojskowej.
- przesłano do ZUW do uzgodnienia Plan szkolenia obronnego na 2017r.
b) W zakresie obrony cywilnej:
- w ramach realizacji zadań obrony cywilnej Komendant Miejsko-Gminy OSP
przeprowadził ćwiczenie zgrywające jednostek OSP z terenu Gminy Borne Sulinowo
w dniu 4 marca br. na bazie ZPD Łubowo.
c) W zakresie zarządzania kryzysowego:
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- rozpoczęto prace nad aktualizacją Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego –
w zakresie zagrożeń;
- 6 marca br. PLWet. uchylił rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożenia
wystąpieniem ptasiej grypy oraz zakazy obowiązujące na tym terenie – umieszczono
informację na stronie, usunięto z dróg oznakowanie strefy zagrożenia na terenie
Gminy;
- monitorowanie bieżących zagrożeń;
nie
odnotowano
istotnych
zdarzeń
zagrażających
bezpieczeństwu
w okresie ferii zimowych.
d) W zakresie zabezpieczenia ppoż.
Stan zagrożenia pożarowego na terenie Gminy utrzymuje się na niskim poziomie.
Należy oczekiwać, że w miarę poprawy warunków atmosferycznych wzrośnie
zagrożenie pożarowe wynikające z „wiosennego wypalania traw”.
e) w zakresie zabezpieczenia funkcjonowania OSP:
- OSP Łubowo utrzymuje gotowość do działania;
- OSP Miasta Bornego Sulinowa utrzymuje gotowość do działania;
- OSP Juchowo – utrzymuje gotowość do działania.
REFERAT ORGANIZACYJNY
1. W dniu 13.03.2017 r. podpisano umowę z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty
w sprawie trybu przekazywania w 2017 roku środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na
dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich
rozliczania.
2. Podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy Harmonogram wykonywania prac społecznie
użytecznych w 2017 na terenie Gminy Borne Sulinowo. W ramach prac społecznie
użytecznych zatrudnionych zostanie miesięcznie 30 bezrobotnych do prostych prac
porządkowych na terenie gminy od miesiąca maca br. do miesiąca listopada br.
3.Podpisano 7 umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku na organizację robót
publicznych. W ramach powyższych umów zatrudnienie pozyskało 17 bezrobotnych z terenu
Gminy Borne Sulinowo, a kwota pozyskana na powyższe roboty wynosi 64 214,42 zł.
4. Podpisano umowę z Powiatem Szczecineckim – Powiatowym Urzędem Pracy
w Szczecinku na organizację stażu dla bezrobotnych. W ramach umowy do odbycia stażu
skierowany został 1 bezrobotni na okres 6 –u miesięcy.
10. Udzielano informacji o sprawach załatwianych w Urzędzie oraz jednostkach
organizacyjnych,
11. Udzielano informacji o podmiotach gospodarczych, instytucjach i stowarzyszeniach
działających na terenie gminy,
12. Pobrano opłatę skarbową na kwotę 3 144,00 zł.
13. Zarejestrowano 3 372 pisma wpływające do Urzędu.
14. Wysłano kurierem urzędu 2832 listów ZPO ewidencjonowanych w książkach nadawczych
i 432 szt. listów zwykłych, oraz plakaty okolicznościowe i obwieszczenia - 45 szt.
15. Wysłano 3437 listów poleconych oraz 291 listy zwykłe.
16.W ramach współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy na tablicy Urzędu
wywieszono 41 obwieszczeń oraz plakatów okolicznościowych.
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REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Liczba ludności wg stanu na dzień 17.03.2017
MIASTO BORNE SULINOWO
- pobyt stały

4428

pobyt czasowy 208

4866

pobyt czasowy 130

GMINA BORNE SULINOWO
- pobyt stały
Razem
Ogółem ludność

9354

338

9692

========================
W okresie od 01.02.2017 do 17.03.2017 zarejestrowano:
- zameldowania na pobyt stały

-

- zameldowania na pobyt czasowy

- 20

- zameldowanie cudzoziemców

-

- wymeldowanie z pobytu stałego

- 34

- wymeldowanie z pobytu czasowego

- 2

- wymeldowanie administracyjne

49

5

- 0

- postępowanie administracyjne o wymeldowanie -5
Udzielono odpowiedzi na 19 wniosków o udostępnienie danych osobowych
Wydano 59 zaświadczeń o zameldowaniu
Wydano 0 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wygaszono 0 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Zarejestrowano 1 wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny.
Zarejestrowano 0 wniosków o wydanie Karty Seniora
REFERAT INWESTYCYJNY
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA
I.
Przygotowano i wydano:
1. Wydano 51 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Wydano 16 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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3. Wydano 1 decyzję o podziale nieruchomości na terenie Gminy.
4. Wydano 2 opinie wstępnego projektu podziału nieruchomości.
5. Wydano 1 decyzję umarzająca postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.
6. Zakończono 2 postępowania w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości tzw. renta planistyczna.
7. Udzielono 10 informacji z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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.
Trwają prace nad projektem zmiany studium.
2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w miejscowości Grabno.
Prace nad sporządzeniem mpzp dla miejscowości Grabno zostały ukończone. Przygotowano
projekt planu do uchwalenia.
3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne
Sulinowo dla terenów o symbolach 44Ua; 71Ut; 79Ut,MN; 88Ut,MN; 210MW,U
położonych w miejscowości Borne Sulinowo oraz Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach
81Ukr; 186 MW,U położonych w miejscowości Borne Sulinowo.
Wyłoniono wykonawcę zmiany prac planistycznych tj. Pana Piotra Kozłowskiego właściciela
firmy Studio PLAN.
5. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Borne Sulinowo. Granicami obszaru objętego zmianą studium są granice
administracyjne Gminy Borne Sulinowo.
Trwają prace nad projektem zmiany studium.
6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne
Sulinowo dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 131/3 położonej w miejscowości
Silnowo.
Trwają pracę nad projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
7. Decyzja o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
Wyłoniono wykonawcę decyzji o warunkach zabudowy na najbliższe dwa lata. Wybrano
ofertę E-Projekt Karol Jaworski, ul. Kalinowa 4, 78-500 Drawsko Pomorskie.
INWESTYCJE
III.
1.

2.

W ramach zarządzania drogami gminnymi w okresie międzysesyjnym
Wydano 3 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.
Wydano 4 decyzje zezwalające na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej
w pasie dróg publicznych oraz na udostępnienie pasa drogowego na cele
budowlane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994r. w na terenie gminy Borne Sulinowo.
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Wydano 3 uzgodnienia zezwalające na lokalizację zjazdu z dróg gminnych
na nieruchomości przyległe.
4.
Wydano 9 uzgodnień zezwalających na lokalizację urządzeń infrastruktury
technicznej w pasie dróg wewnętrznych oraz na udostępnienie pasa drogowego
na cele budowlane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r. w na terenie gminy Borne Sulinowo.
5.
Wydano 1 pozytywną opinię projektu tymczasowej organizacji ruchu zgodnie
z §7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003r. nr 177 poz. 1729).
6.
Przygotowano oraz przesłano kserokopie faktur VAT oraz zestawienie
wykonanych prac w ramach rozliczenia dotacji na utrzymanie dróg powiatowych
w granicach administracyjnych miasta Borne Sulinowo za 2016 rok. - zgodnie
z porozumieniem z dnia 12 marca 2003r. zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu
Szczecineckiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Borne Sulinowo
w sprawie powierzenia Gminie Borne Sulinowo zadań publicznych należących
do Powiatu Szczecineckiego (uchwała nr X/72/99 Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 30 listopada 1999r. i uchwała nr IV/42/2003 Rady Miejskiej w Bornem
Sulinowie z dnia 22 lutego 2003r.).
IV.
Zadania inwestycyjne.
Przeprowadzono postępowanie na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tj.:
- przygotowano / zamówiono opracowanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia
zamówienia publicznego,
- uzyskano pozwolenie na budowę / zgłoszono przystąpienie do budowy, wykonania
robót budowlanych,
- 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) Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie
Gminy Borne Sulinowo.
- zadanie w trakcie realizacji.
2) Remont budynku hali sportowej Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.
- opracowano projekt budowlany oraz kosztorys inwestorski dla zadania.
3) Przebudowa istniejącego budynku w Silnowie na potrzeby Centrum Integracji
i Animacji Kulturalnej.
- trwają prace projektowe.
4) Modernizacja boiska treningowego do piłki nożnej przy ul. Sportowej w Bornem
Sulinowie.
- opracowano projekt i kosztorys inwestorski dla realizacji zadania.
5) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piława.
- wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej.
6) Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na dz. nr
208, 209, 210, 154/3 obręb Piława, gm. Borne Sulinowo.
- zlecono wykonanie mapy do celów projektowych,
- wyłoniono projektanta,
- złożono wniosek o przyznanie dofinansowania,
3.
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7) Realizacja zadania pn. „Przebudowa ulicy Leona. Kruczkowskiego oraz Bolesława
Chrobrego w Bornem Sulinowie”.
- wystosowano zapytanie ofertowe oraz wyłoniono Inspektora Nadzoru,
- protokólarnie przekazano plac budowy,
- rozpoczęto roboty drogowe.
8) Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem
Sulinowie.
- w drodze zapytań ofertowych wyłoniono projektanta w celu wykonanie projektu
koncepcyjnego wraz ze studium wykonalności,
9) Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Borne Sulinowo:
- zgłoszono przystąpienie do budowy oraz opracowano kosztorysy inwestorskie dla
zadania.
10) Remont części dachu budynku przy ul. Kruczkowskiego 5 w Bornem Sulinowie:
- wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą. Termin zakończenia prac
przewidziano do 31.05.2017 r.
11) Przebudowa istniejącej ul. Sosnowej w miejscowości Borne Sulinowo. Lokalizacja:
dz. nr 41 obr. 06 Borne Sulinowo.
- trwa procedura wyłonienia wykonawcy.
12) Przebudowa drogi o nawierzchni szutrowej na nawierzchnię bitumiczną w
miejscowości Krągi długości 380mb. Lokalizacja: dz. nr 22 obr. Krągi.
- trwa procedura wyłonienia wykonawcy.
13) Wykonano awaryjną naprawę podmytej drogi w m. Krągi, wbudowano 80ton gruzu
kruszonego.
14) Wykonano awaryjną naprawę podmytej drogi w m. Śmiadowo kolonia i drogi z m.
Śmiadowo do m. Dąbrowica, wbudowano 10ton kruszywa drogowego oraz 28ton
gruzu kruszonego.
15) Wykonano awaryjną naprawę podmytej drogi w m. Radacz, wbudowano 40ton gruzu
kruszonego.
16) Wykonano awaryjną naprawę podmytej drogi ul. Nadbrzeżnej w m. Borne Sulinowo,
wbudowano 120ton gruzu kruszonego.
17) Wykonano awaryjną naprawę podmytej drogi w m. Kucharowo i Grzywnik,
wbudowano 100ton gruzu kruszonego.
18) Wykonano awaryjną naprawę podmytej drogi w m. Rakowo, wbudowano 120ton
gruzu kruszonego.
Pozostałe czynności:
1) Zgłaszano awarie sieci oświetleniowych oraz monitorowano naprawę oświetlenia
drogowego na terenie miasta i gminy.
2) Bieżące sprawdzanie pod względem merytorycznym oraz opisywanie, aktualizacja
zestawień oraz archiwizacja, faktur przekazywanych do referatu związanych
z inwestycjami wykonywanymi na rzecz Gminy Borne Sulinowo.
V.
Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową:
1) Zamontowano barierki zabezpieczające przejazd przez przepust w m. Krągi.
2) Zamontowano znaki informacyjne i kierunkowe w m. Silnowo dolne, Kiełpino,
Dąbie i Radacz.
3) Monitorowanie i bieżące naprawy dróg gminnych polegające na uzupełnianiu
ubytków jezdni asfaltowych workowaną masą asfaltową.
4) Trwają naprawy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kruczkowskiego 5 w
Bornem Sulinowie łącznie z odbudową studzienek.
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5) Wykonano przebudowę oświetlenia w pomieszczeniach budynku Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie wg zaleceń Państwowej Inspekcji
Pracy.
Rozpoczęto prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu.
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