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 30 kwietnia 2015 r.

SPOTKANIA

W

okresie

międzysesyjnym

Burmistrz

Bornego

Sulinowa

uczestniczyła

w następujących spotkaniach:
 30 kwietnia 2015r.- przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego – podpisanie umowy
na dofinansowanie drogi w Cieminie,
 05 maja 2015r. - udział w zebraniu wiejskim sołectwa Kucharowo - wybór sołtysa,
 06 maja 2015r. - udział w zebraniu wiejskim sołectwa Komorza - wybór rady
sołeckiej,
 07 maja 2015r. - spotkanie z Prezesem PZW Koło Borne Sulinowo – sprawy bieŜące,
 07 maja 2015r. – spotkanie ze sportowcami, którzy w Indywidualnych Mistrzostwach
Juniorów i Kadetów w Tenisie Stołowym w Międzyzdrojach zdobyli złote medale,
 07 maja 2015r. - udział w zebraniu wiejskim sołectwa Rakowo - wybór rady sołeckiej,
 08 maja 2015r. – obchody Międzynarodowego Dnia Zwycięstwa,
 08 maja 2015r .- udział w uroczystości „Mocarz Gospodarczy Powiatu
Szczecineckiego”,
 12 maja 2015r.- udział w zebraniu wiejskim sołectwa Uniemino - wybór rady
sołeckiej,
 15 maja 2015r. - udział w Powiatowych Obchodach Dnia StraŜaka -Szczecinek,
 18 maja 2015r. - konwent sołtysów – sprawy bieŜące,
 26 maja 2015r. - udział w zebraniu wiejskim sołectwa Radacz - wybór sołtysa,
W sprawach skarg i wniosków - w okresie międzysesyjnym - Burmistrz Bornego
Sulinowa oraz Zastępca Burmistrza przyjęli 18 interesantów.
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1.

2.

REFERAT FINANSÓW I BUDśETU
W dniu 30 kwietnia 2015 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdanie finansowe Gminy Borne
Sulinowo za 2014 rok tj. bilans z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo.
W dniu 30 kwietnia 2015 roku na podstawie Zarządzenia Nr 45/2015 Burmistrza
Bornego Sulinowa podano do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania
budŜetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych
naleŜności budŜetowych za I kwartał 2015 roku, w tym:
Informacja kwartalna z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo
za I kwartał 2015 roku

Lp.
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3.
4
5.

Treść

Plan (po zmianach)
35 536 832,60
32 531 197,96
3 005 634,64
34 540 813,84
31 697 462,90
2 843 350,94
996 018,76
70 639,75
1 066 658,51

DOCHODY
DOCHODY BIEśĄCE
DOCHODY MAJĄTKOWE
WYDATKI
WYDATKI BIEśĄCE
WYDATKI MAJĄTKOWE
DEFICYT/NADWYśKA (1-2)
PRZYCHODY
ROZCHODY

Wykonanie
9 445 324,81
9 220 879,42
224 445,39
9 800 469,91
9 413 836,52
386 633,39
- 355 145,10
517 482,61
162 337,51

Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleŜności budŜetowych
za I kwartał 2015 roku

3.

4.

5.

Gmina Borne Sulinowo dokonała umorzeń niepodatkowych naleŜności budŜetowych w I
kwartale 2015 roku w wysokości 472,97 zł.
W dniu 4 maja 2015 roku wpłynęła do Urzędu uchwała Nr XLIII.172.Z.2015 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie wydania pozytywnej opinii o sprawozdaniu Burmistrza Bornego Sulinowa z
wykonania budŜetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
W dniu 7 maja 2015 roku przesłano do Ministerstwa Finansów Departamentu
Wspierania Polityk Gospodarczych w Warszawie Rb-WSa sprawozdanie o wydatkach
strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2014.
W sprawie wykonania uchwały Nr VIII/91/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z
dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na wyprzedzające
finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 pt. „MontaŜ oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie
Gminy Borne Sulinowo”:
- w dniu 7 maja 2015 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
wniosek o wydanie opinii o moŜliwości spłaty w latach 2015-2020 poŜyczki w kwocie
50.000,00 zł.
6. W sprawie wykonania uchwały Nr VIII/90/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z
dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa
Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju
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Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „MontaŜ oświetlenia zasilanego anergią ze
źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo”:
- w dniu 7 maja 2015 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
wniosek o wydanie opinii o moŜliwości spłaty w roku 2015 poŜyczki w kwocie
183.719,00 zł.
7. Na podstawie Zarządzenia Nr 46/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 8 maja
2015 roku dokonano zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok
polegających na zwiększeniu dochodów/wydatków bieŜących o łączną kwotę
27.675,00 zł, w tym na podstawie:
- informacji Nr 35a Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w
Koszalinie z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie dotacji celowej w wysokości 6.760,00
zł na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowych
komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.14.15.2015.NK z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zwiększenia Gminie
dotacji celowej o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na
ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz
zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.66.3.2015.NK z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zwiększenia Gminie
dotacji celowej o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat
zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budŜetu państwa, zgodnie z
postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz.
163),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.50.14.2015.NK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zwiększenia Gminie
dotacji celowej o kwotę 915,00 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 o pomocy społecznej.
Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieŜących (+, -) w kwocie 16.235,24 zł
między rozdziałami i paragrafami, w tym 15.985,24 zł na podstawie pisma Szkoły
Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014-4/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku oraz
wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 10.000,00 zł między zadaniami tj. z środków
zaplanowanych na Budowę i remonty placów zabaw na terenie gminy z
przeznaczeniem na Wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych
projektów.
8. W dniu 13 maja 2015 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Spraw Społecznych oświadczenie o przyjęciu
dotacji ze środków budŜetu państwa na realizację zadania w ramach Programu
asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015. Wysokość
wnioskowanej dotacji to 27.500,00 zł, a wysokość przyznanej dotacji to 13.781,00 zł.
REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY
1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów
PROW 2007-2013, działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
"MontaŜ oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne
Sulinowo"
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Decyzją Zarządu Woj. Zachodniopomorskiego z dn. 06.05.2015r., Gminie Borne Sulinowo
przyznano dofinansowanie w kwocie 183.719,00 zł na budowę 20 lamp hybrydowych.
Ze względu na całkowitą wartość zadania, szacowaną na kwotę 301.299,83 zł, dn.
07.05.2015r. złoŜono w WFOŚiGW w Szczecinie wniosek o dotację w kwocie 50.000,00 zł i
wniosek o poŜyczkę w kwocie 50.000,00 zł na realizację przedmiotowego zadania.
PROW 2007-2013, działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
"MontaŜ oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych
na terenie Gminy Borne Sulinowo"
Dn. 24.04.2015r. złoŜono w Urzędzie Marszałkowskim WZP I poprawki do Wniosku o
płatność.
Lato w teatrze, "śeby nie zwariować..."
Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 39.350,00 zł. Tym samym w terminie od 10 do 24
lipca br. w Bornem Sulinowie odbędą się profesjonalne warsztaty aktorskie, fotograficznoscenograficzne, taneczne i muzyczne dla 42 dzieci i młodzieŜy z terenu gminy. Całkowita
wartość zadania wynosi 43.752,00 zł.
Ochrona bioróŜnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty
poprzez edukację dzieci i młodzieŜy
Przystąpiono do prac remontowo-budowlanych mających na celu odnowienie i
przystosowanie sali edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie do potrzeb
mającej tam powstać Izby BioróŜnorodności.
PROW 2007-2013, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
"Budowa na terenie Gminy Borne Sulinowo mikroinstalacji prosumenckich
wykorzystujących odnawialne źródła energii, słuŜących do wytwarzania energii
elektrycznej lub cieplnej"
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, zlecono firmie SOLWIS z Lublina
wykonanie dokumentacji wnioskowej tj. Programu funkcjonalno-uŜytkowego oraz
Szacunkowego zestawienia kosztów.
Dn. 12.05.2015r. uczestnictwo w szkoleniu, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski
WZP w Szczecinie, poświęconemu naborowi wniosków w zakresie budowy mikroinstalacji
prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, słuŜących do wytwarzania
energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej.
PROW 2007-2013, działanie LEADER, Małe projekty
„Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie”
Dn. 07.05.2015r. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego WZP dokonali kontroli projektu
w miejscu. Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania. Dn. 11.05.2015r. UM WZP zlecił
ARiMR płatność we wnioskowanej kwocie, tj. 15.138,08 zł.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Konkurs grantowy „Działaj lokalnie 2015”
Dn. 30.04.2015r., w imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół,
złoŜono wniosek o dofinansowanie kwotą 5.990,97 zł projektu pn. „Lato w Bornem
Sulinowie czyli spotkania z Muzami”. Całkowita wartość zadania szacowana jest na kwotę
26.190,97 zł.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program Ministra 2015
„Zakup wyposaŜenia na potrzeby działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Bornem Sulinowie”
Dn. 28.04.2015r. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wysłano aktualizację
wniosku o dofinansowanie.
2. Promocja
a) strona internetowa
Aktualizowano urzędową stronę internetową www.bornesulinowo.pl.

4

b) komunikator SISMS
Powiadamiano mieszkańców o waŜnych wydarzeniach za pomocą SMSów i MMSów.
c) media
Opracowano i przekazano informacje do majowej wkładki Głosu Koszalińskiego „Regiony”.
d) materiały graficzne
 wykonanie 3 projektów tablic informacyjnych na wiaty do magazynowania odpadów
segregowanych,
 wykonanie projektu i druk gratulacji dla par obchodzących 50. i 60. rocznicę poŜycia
małŜeńskiego,
 uzupełnienie napisów na tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Interesanta,
 przygotowanie projektu tablicy do lapidarium w Bornem Sulinowie,
 opracowanie i druk dyplomów dla tenisistów stołowych, którzy zajęli czołowe miejsca
w Indywidualnych Mistrzostwach Juniorów i Kadetów w Międzyzdrojach,
 opracowanie i druk identyfikatorów dla członków komisji wyborczych w wyborach
prezydenckich 2015,
 opracowanie plakatu I Borneńskiego Festiwalu Nauki.
e) inne
Dn. 21.04.2015r., na wniosek administratora portalu www.perlypolski.pl, udostępniono
materiały promocyjne miasta i gminy Borne Sulinowo w celu promocji na ww. platformie
internetowej.
Na prośbę SAPIK w Szczecinku, przygotowano aktualne zestawienie bazy teleadresowej
obiektów noclegowych, pól namiotowych i terenów rekreacyjnych na terenie miasta i gminy
Borne Sulinowo. Dane zostaną zamieszczone w nowym folderze reklamowym „Baza
noclegowa Powiatu Szczecineckiego”.
3. Turystyka
W dniach 16 i 17.04.2015r. uczestnictwo z prezesem LOT, P. Zbigniewem Koniecznym, w
walnym zebraniu ZROT oraz Rady Turystyki Pomorza Zachodniego.
Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinku, przygotowano i
wysłano zestawienie adresowe obiektów wypoczynkowych oraz terenów rekreacyjnych na
terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.
4. Zagospodarowanie terenu gminy
Dn. 20.04.2015r. podpisano umowę z firmą 1MOVE na dostawę i montaŜ urządzeń
streetworkout. Dnia 20 maja br. wykonawca dokona montaŜu urządzeń przy Centrum Kultury
i Rekreacji w Bornem Sulinowie.
Zgodnie z umową zawartą z Pracownią Plastyczną „Studio22”, dn. 27.04.2015r.
zamontowano na ścieŜce turystyczno-historycznej „Historia w Graffiti” 10 tablic
promujących Gminę Borne Sulinowo.
5. Organizacje pozarządowe
Na wniosek Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej sporządzono ankietę ws.
współpracy lokalnego samorządu z organizacjami pozarządowymi.
Sporządzono umowę ws. przyznania w trybie pozakonkursowym dotacji w kwocie 3.000,00
zł Lokalnej Organizacji Turystycznej na realizację zadania publicznego pn.: „V Przegląd
zespołów śpiewaczych i kapel - Wiosenny Piknik Folk”.
W związku z zakończeniem czynności kontrolnych, zarządowi Ludowego Klubu Sportowego
„Orzeł” Łubowo przesłano protokół kontroli realizacji zadania publicznego pn.:
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„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez czynny udział w rozgrywkach ligowych
i zawodach sportowych organizowanych przez OZPN” wraz z wnioskami pokontrolnymi.
Na wniosek Zarządu Rejonowego PZERiI, sporządzono aneks do umowy na realizację
zadania publicznego pn.: „Podejmowanie działań mających na celu aktywizację i integrację
osób w wieku emerytalnym”.
Opracowano zasady rozliczania dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym w
trybie otwartych konkursów ofert i w formie tzw. „małych grantów”. Dokument w wersji
papierowej przesłano wszystkim organizacjom pozarządowym oraz zamieszczono na stronie
internetowej Urzędu, w zakładce „Organizacje pozarządowe”.
6. Sport
Do Referatu Finansów i BudŜetu przekazano listę wypłat stypendiów sportowych dla 14
zawodników, którzy w 2014r. osiągnęli wysokie wyniki sportowe. Świadczenie stypendialne
wypłacono dn. 15.05.2015r.
W związku z podziałem środków finansowych zabezpieczonych w budŜecie Gminy Borne
Sulinowo na sport szkolny, dn. 07.05.2015r. w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie
zorganizowano spotkanie z nauczycielami wychowania fizycznego ze szkół z terenu gminy
Borne Sulinowo.
Dn. 8 maja br. zorganizowano spotkanie Burmistrza Bornego Sulinowa ze sportowcami,
którzy
w Indywidualnych Mistrzostwach Juniorów i Kadetów w Tenisie Stołowym w
Międzyzdrojach
w klasyfikacji łącznej zdobyli 10 medali. Troje zawodników zakwalifikowało się na
Mistrzostwa Polski w Krośnie i Krakowie. Młodych sportowców nagrodzono dyplomami i
upominkami.
7. Imprezy
Wykonano dokumentację fotograficzną i zamieszczono na stronie www.bornesulinowo.pl
fotorelację z Majówki 2015.
Dn. 14.04.2015r. w CKiR odbyło się spotkanie sztabu organizacyjnego Zlotu Pojazdów
Militarnych, na którym ustalono treść oraz kolejność obsługi kancelaryjnej imprezy związanej
z patronatami instytucji państwowych, samorządowych oraz mediów ponadregionalnych.
Wspólnie z dyrektorem CKiR przygotowano wniosek do Ministerstwa Obrony Narodowej o
objęcie patronatu nad XII Międzynarodowym Zlotem Pojazdów Militarnych.
Wydano następujące pozwolenia na organizację imprez artystyczno-rozrywkowych:
 CKiR – Majówka 2015,
 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lotnictwa Sportowego – Piknik lotniczy,
 Pensjonat Ani – koncert zespołu „Stara Kuźnia”.
9. Oświata
Stypendia szkolne
Do 154 wnioskodawców, którzy we wrześniu 2014r. złoŜyli wnioski o przyznanie stypendium
szkolnego i którym wypłacono I transzę stypendium szkolnego, przesłano oświadczenia w
sprawie udzielenia zgody na zmianę decyzji.
Opracowano 148 decyzji zmieniających decyzje z dnia 14.12.2014r. ws. udzielenia pomocy
materialnej uczniom z terenu gminy Borne Sulinowo.
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Sporządzono 6 decyzji wstrzymujących wnioskodawcom wypłatę stypendium szkolnego w
związku
z przekroczeniem kryterium dochodowego wynoszącego 154 zł, przypadającego na jednego
członka rodziny.
Sporządzono projekt wypłat stypendiów szkolnych dla uczniów zakwalifikowanych do
otrzymania świadczenia edukacyjnego za okres styczeń - czerwiec 2015r.

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
W zakresie Ochrony Środowiska
1. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w sprawie przyłączenia nieruchomości m
Kiełpino, gmina Borne Sulinowo do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
2. Prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia odpadów
z nieruchomości połoŜonych w miejscowości Jeleń, gmina Borne Sulinowo.
3. Podpisano umowę na najem i serwisowanie kabin sanitarnych na okres letni od
27.04.2015r. do 30.09.2015r. Wartość zamówienia wynosi 5 846,82 zł brutto.
4. Prowadzone są 72 postępowania administracyjne w sprawie wydania zgodnie z art. 5 ust.
7 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
2013r. poz. 1399 ze zm.) decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości z terenu Gminy
Borne Sulinowo do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
5. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
w Szczecinie Wydział Ochrony Środowiska oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g
z gospodarowania dochodami budŜetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych
przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2014.
6. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
w Szczecinie Wydział Ochrony Środowiska prowadzone przez Gminę Borne Sulinowo
ewidencje zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
7. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na zakup nawozu. Całkowita wartość
zamówienia 2 772,40zł brutto.
8. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na zakup impregnatu. Całkowita wartość
zamówienia 1 431,13zł brutto.
9. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na zakup środka Roundup w formie płynu.
Całkowita wartość zamówienia 330,00zł brutto.
10. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na zakup trawy. Całkowita wartość
zamówienia 924,80zł brutto.
11. Wynajęto 2 kabiny sanitarne na teren zlotowiska w Bornem Sulinowie. Całkowita wartość
zamówienia 453,60zł brutto.
12. Zakupiono sadzonki kwiatów. Przewidywana wartość zamówienia wynosi 7.252,90zł
brutto.
W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa
13. Rozpatrzono 16 wniosków dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.
14. Przyjęto do rozpatrzenia 12 wniosków dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.
15. Przekazano do uzgodnienia jeden projekt zezwoleń na usunięcie drzew rosnących w pasie
drogowym. Uzgodnienia wysłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Szczecinie, WST w Złocieńcu.
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16. Wystąpiono z 5. wnioskami do Starosty Szczecineckiego o wydanie zezwolenia na
wycięcie drzew/krzewów.
17. Wydano jedno postanowienie nakładające na wnioskodawcę obowiązek przedłoŜenia do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w
Koszalinie karty informacyjnej przedsięwzięcia, jednocześnie zawieszono postępowanie
dot. wydania zezwolenia na wycinkę drzew.
18. Odpowiedziano na 3 pisma ze Starostwa Powiatowego w Szczecinku dot. wartości mienia
pozostawionego poza granicami państwa polskiego prawa własności lub uŜytkowania
wieczystego do nieruchomości Skarbu Państwa, połoŜonych na terenie miasta i gmin
Borne Sulinowo.
19. Wydano 8 zaświadczeń dot. posiadania gospodarstwa rolnego na terenie gminy Borne
Sulinowo.
20. Wydano 4 oświadczenia w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym.
21. Wydano 72 postanowienia dot. sprostowania oczywistej omyłki w wydanych decyzjach
przyznających zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego.
W zakresie gospodarki odpadami.
22. BieŜąca aktualizacja zestawienia dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Bornem Sulinowie, zawierającego informację o nieruchomościach na które zostały
złoŜone 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 opróŜnień; czy na nieruchomości
odpady są gromadzone w sposób selektywny).
23. Przygotowano i wysłano odpowiedzi na bieŜącą korespondencję dot. gospodarki
odpadami komunalnymi.
24. Opisywanie faktur dot. Gospodarki odpadami – na bieŜąco.
25. Wprowadzono do programu GOMIG - deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości połoŜonych na
terenie Gminy Borne Sulinowo .
26. Na bieŜąco wprowadzano do programu GOMIG korekty deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości
połoŜonych na terenie Gminy Borne Sulinowo.
27. Na bieŜąco przygotowywane są i rozsyłane Informacje o przyjęciu deklaracji oraz o
przyjęciu zmiany deklaracji do właścicieli nieruchomości .
28. Na bieŜąco przygotowywane są i rozsyłane Informacje o przyjęciu deklaracji oraz o
przyjęciu zmiany deklaracji do właścicieli nieruchomości - 135 szt.
29. Przesłanie informacji i wezwań dot. złoŜenia deklaracji w związku z wprowadzeniem
opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 43 szt.
30. Wezwanie do złoŜenia deklaracji oraz zmiany deklaracji za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – 16 szt.
31. Przesłanie pism w sprawie dokonania korekt deklaracji za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – 15 szt.
32. Przygotowanie i przesłanie ankiety do Ministerstwa Środowiska dot. gospodarki
odpadami.
33. Przygotowanie i przesłanie ankiety do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego we
Wrocławiu dot. gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarach wiejskich.
34. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na wykonanie 3 szt. tablic informacyjnych
do wiatek na odpady w miejscowościach Borne Sulinowo, Jeleń, Silnowo.
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W zakresie zamówień publicznych
35. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania MontaŜ
oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo.
36. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na realizację zadania Utrzymanie
czystości na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo polegające na zamiataniu ulic i
chodników.
37. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na realizację zadania Koszenie traw oraz
wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pasów drogowych.
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
W zakresie:
a) spraw obronnych:
- przygotowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z nadawaniem świadczeń
osobistych na kurierów w ramach akcji kurierskiej;
- prowadzenie postępowania w sprawie nie odbierania przesyłek z WKU -10 osób,
b) obrony cywilnej:
- zalegalizowano sprzęt (radiometry, sygnalizatory skaŜeń) w warsztacie ZUW w
Szczecinie;
c) zarządzania Kryzysowego:
- przygotowanie materiałów na posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w dniu 25 maja br.,
d) zabezpieczenia ppoŜ.
Z uwagi na warunki pogodowe zmniejszyło się zagroŜenie spowodowane jest
wypalaniem traw.
e) zabezpieczenia funkcjonowania OSP:
- OSP Łubowo utrzymuje gotowość do działania (wymieniono opony w samochodach
OSP Łubowo na letnie i zakupiono umundurowanie dla OSP);
- OSP Miasta Bornego Sulinowa utrzymuje gotowość do działania;
- OSP Juchowo – utrzymuje gotowość do działania (zakupiono i przekazano
wyposaŜenie - agregat prądotwórczy);
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
1. W miesiącu maju 2015 r. przesłano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za
pomocą aplikacji informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie i
rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym tj. za miesiąc kwiecień 2015 r..
2. W miesiącu maju 2015 r. przesłano do podatników upomnienia dotyczące zaległości
podatkowych w podatku rolnym i od nieruchomości.
3. W miesiącu maju 2015 r. przesłano do podatników zawiadomienia o wszczęciu kontroli
podatkowych.
4.
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
1. Działalność Komisji ds. PRPA.
W okresie międzysesyjnym wszczęto 4 postępowania o zobowiązanie do leczenia
odwykowego na wnioski złoŜone przez rodzinę osoby uzaleŜnionej oraz Miejsko – Gminny
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. W związku z powyŜszym skierowano
pisma do Komisariatu Policji oraz sporządzono umowy na przeprowadzenie wywiadów
środowiskowych. Ponadto skierowano do biegłych – psychologa i psychiatry
4 teczki akt sprawy w celu przebadania i wydania opinii w przedmiocie uzaleŜnienia,
ustalono przyjęcia na oddział detoksykacyjny dla 2 osób, terapię odwykową w systemie
dziennym ukończyły 2 osoby, ustalono i dofinansowano badania okresowe oraz terapię
podtrzymującą po odbytej terapii podstawowej dla 6 osób.
Podpisano 4 umowy zlecenia dla pracownika socjalnego na sporządzenie wywiadu
środowiskowego w ramach prowadzenia postępowania o zobowiązanie do leczenia
odwykowego.
Współpracowano ze słuŜbami i instytucjami zajmującymi
alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie.

się

przeciwdziałaniem

Od dnia 5 maja br. rozpoczęto realizację programu „ Unplugged” w następujących szkołach:
Zespół Szkół w Łubowie, Publiczne Gimnazjum w Silnowie, Szkoła Podstawowa w Jeleniu,
Szkoła Podstawowa w Juchowie. PowyŜszy program rekomendowany przez Krajowe Biuro
ds. Przeciwdziałania Narkomanii adresowany jest do młodzieŜy w wieku 12-14 lat.
Głównym celem wdraŜania programu jest podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej
w
zakresie
profilaktyki,
moŜliwość
włączenia
do
Szkolnego
Programu
Profilaktyki skutecznego programu profilaktycznego dotyczącego ryzykownych zachowań
młodzieŜy oraz wdroŜenie programu atrakcyjnego dla uczniów. Program
„ Unplugged” w Gminie Borne Sulinowo będzie realizowany w formie 12 lekcji
prowadzonych w klasie szkolnej przez nauczycieli oraz 3 spotkań dla rodziców
prowadzonych przez nauczyciela lub pedagoga szkolnego. Dla uczestników programu
przygotowano podręcznik zawierający wskazówki do wdraŜania programu profilaktyki,
zeszyt ćwiczeń dla ucznia, karty do ćwiczeń oraz przewodnik do realizacji spotkań
z rodzicami.
2 . Zatrudnienie skazanych.
Gmina Borne Sulinowo na podstawie porozumienia z Sądem Rejonowym w Szczecinku
prowadzi nieodpłatnie dozorowane prace na cele społeczne, do których kierowane są osoby
posiadające wyrok – zamianę kary pozbawienia wolności na odpracowanie godzin na cele
społeczne. Tą formą resocjalizacji objęto w 15 zgłoszonych. Osoby te kierowane są głównie
w
miejscu
ich
zamieszkania.
Zgodnie
do
prac
porządkowych
z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie podmiotów, w których jest
odbywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie uŜyteczna wyznaczono
następujące jednostki:
1. Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych
w
Bornem
Sulinowie,
ul. Kruczkowskiego 5,
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie,
ul. Bolesława Chrobrego 25,
3. Szkoła Podstawowa w Jeleniu,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Juchowie,
5. Publiczne Gimnazjum w Silnowie,
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6. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 24,
7. Zespół Szkół w Łubowie, ul. Zakątna 10,
8. Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 21,
9. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie,
ul. Orła Białego 5,
10. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 5,
11. Środowiskowy

Dom

Pomocy

Społecznej

w

Bornem

Sulinowie,

ul. Kruczkowskiego 5,
12. Biblioteka Miejska w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 1,
13. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bornem Sulinowie,
ul. Kolejowa 16,
14. Nadleśnictwo w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 32,
15. Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6.
3. USC
Lp. Dane statystyczne o liczbie zadań zrealizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego
1.
Liczba sporządzonych aktów urodzeń:

2.

3.
4.

5.

6.

7.

a) ogółem
b) w tryb. art. 73
Liczba sporządzonych aktów małŜeństw
a) ogółem
b) w tryb. art. 73
Liczba sporządzonych aktów zgonu
a) ogółem
Liczba wydanych decyzji administracyjnych
na podstawie art. 28
na podstawie art. 36
na podstawie art. 73
o zmianie imienia i nazwiska
Liczba wydanych odpisów i zaświadczeń
Liczba odpisów skróconych ( z wyłączeniem odpisów
wydanych na drukach wielojęzycznych)
Liczba odpisów zupełnych
Liczba przyjętych oświadczeń o wstąpieniu
w związek małŜeński
w lokalu usc
poza lokalem usc
Liczba innych czynności kierownika usc
- liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających brak
okoliczności wyłączających zawarcie małŜeństwa
( art. 4 kro )
- liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających, Ŝe
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0
0
4
1
8
3
2
2
2
64
3

5
5

4

8.
9.

obywatel polski lub zamieszkały na terytorium RP
cudzoziemiec mniemający obywatelstwa Ŝadnego
państwa, zgodnie z prawem polskim, moŜe zawrzeć
małŜeństwo za granicą ( art. 71 )
Liczba wyroków rozwodowych przesłanych przez 5
Sądy Okręgowe
Liczba sporządzonych przypisków do aktów stanu 24
cywilnego

Wystąpiono do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskami o nadanie Medalu
za Długoletnie PoŜycie MałŜeńskie dla 2 par małŜeńskich.
4. Dowody osobiste:
- wprowadzono 88 wniosków o wydanie dowodów osobistych,
- wydano 72 dowody osobiste.
5. Działalność gospodarcza.
W CEIDG dokonano następujące zmiany:
- zarejestrowano 1 nową działalności gospodarczą,
- wprowadzono 11 zmian,
- zawieszono 4 wpisy,
- wykreślono 4 wpisy,
- wznowiono 5 działalności gospodarczych.
6. Ewidencja ludności:
Liczba Ludności wg stanu na dzień 19.05.2015r.
pobyt stały

MIASTO BORNE SULINOWO:
- 4.511 pobyt czasowy - 282

pobyt stały

GMINA BORNE SULINOWO:
- 4.888 pobyt czasowy - 138

---------------------------------------------------------------razem

- 9.399

ogółem ludność

- 420

9.819

===================
W okresie od 18.04.2015 do 19.05.2015 r. zarejestrowano:
- zameldowanie na pobyt stały
- zameldowanie na pobyt czasowy
- przemeldowanie
- zameldowanie cudzoziemców
- wymeldowanie z pobytu stałego

16
2
2
3
8
12

- wymeldowanie z pobytu czasowego
2
- wymeldowanie administracyjne
1
- postępowania administracyjne
o wymeldowanie
2
Udzielono odpowiedzi na 15 wniosków o udostępnienie danych osobowych.
Wydano 25 zaświadczeń o zameldowaniu.
Wydano 2 zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych.
Zarejestrowano 7 wniosków o wydanie Karty DuŜej Rodziny.
Dopisano do spisu wyborców 94 osoby.
Wydano 106 zaświadczeń o prawie do głosowania.
REFERAT

INWESTYCJI

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA
I.
Przygotowano i wydano:
1. Trzydzieści pięć zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Pięć zaświadczeń ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Borne Sulinowo.
3. Siedem wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Pięć decyzji w sprawie podziałów nieruchomości.
5. Dwie decyzje rozgraniczeniowe.
6. Udzielono odpowiedzi mieszkańcom Ciemina w sprawie opracowania mpzp w obrębie
Ciemino, Łubowo, Krągi, Piława.
7. Udzielono odpowiedzi w sprawie gruntów przeznaczonych pod OZE w obrębie Ciemino.
8. Udzielono odpowiedzi ANR w sprawie projektów mpzpz dla obrębu Piława i Juchowo
9. Przekazano pismo Staroście Szczecineckiemu w sprawie rozgraniczenia gruntów w obrębie
Łączno.
10. Udzielono odpowiedzi Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie
sprawozdania na temat gminnego rejestru zabytków
11. Udzielono odpowiedzi w sprawie zbioru aktów prawa miejscowego.
12. Przeprowadzono postępowanie na „Wykonanie usług polegających na ocenie
prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz
zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami prawa.”
13. Przygotowano materiały do wyceny nieruchomości
14. Wszczęto dwa postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu w obrębie Cimino i Kłomino.
15. Przesłano projekty decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień.
16. Zorganizowano Gminne obchody Światowego Dnia Ziemi
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 połoŜonych w miejscowości Komorze oraz
zmiana studium dla obrębu Komorze.
W dniu 11 maja 2015r. projekt zmiany studium został przekazany do opiniowania i uzgodnień
2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grzywnik
W dniu 24 września 2014r. wystąpiono do Marszałka Województwa o zawieszenie
postępowania w sprawie wyraŜenia opinii na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele
nieleśne.
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Trwa procedura zmiany klasy uŜytku leśnego na wniosek właścicieli gruntów objętych
zmianą planu miejscowego.
3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juchowo,
Jelonek, Silnowo i Piława.
Projekt planu dla obrębu Jelonek, Juchowo i Silnowo został uzgodniony. Uzyskano zgodę
Ministra rolnictwa na wyłączenie terenów z produkcji rolnej.
Projekt planu dla obrębu Piława został uzgodniony przez 30 instytucji. Czekamy na zgodę
Ministra Środowiska na zmianę gruntów leśnych na cele nieleśne.
4. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 2/13, 2/15,
2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/30, 2/31, 395, 396, 397, 398
połoŜonych w obrębie Dąbrowica.
Z uwagi na wymaganą zmianę studium uwarunkowań dla obrębu Dąbrowica prace
planistyczne rozpoczną się w późniejszym terminie.
6. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Borne
Sulinowo dla obrębu Dąbrowica, Łubowo, Jeleń, Przyjezierze, Śmiadowo.
W dniu 16 kwietnia 2015r.. projekt zmiany studium został przesłany do uzgodnień.
Projekt jest w trakcie uzgadniania z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w
Szczecinie oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie.
7. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla
obrębu 06 i 07 połoŜonych w Bornem Sulnowie.
W dniu 16 kwietnia 2015r.. projekt zmiany studium został przesłany do uzgodnień. Projekt
jest w trakcie uzgadniania z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie
oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie.

III.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

INWESTYCJE
W ramach zarządzania drogami gminnymi w okresie międzysesyjnym:
Wydano dwie decyzje, w których naliczono opłaty za zajęcie pasa drogowego
dróg publicznych w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń
infrastruktury technicznej oraz obiektów handlowych i reklam na terenie miasta i
gminy Borne Sulinowo,
Zawarto trzy umowy, w których naliczono opłaty za zajęcie nieruchomości
drogowych w związku z wbudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej na
terenie gminy Borne Sulinowo,
Zawarto jedną umowę zezwalających na lokalizację urządzeń infrastruktury
technicznej w pasie dróg wewnętrznych oraz na udostępnienie pasa drogowego na
cele budowlane zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 Ustawy – Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994r. w na terenie gminy Borne Sulinowo.
Wydano dwa uzgodnienia zezwalające na lokalizację zjazdu z dróg gminnych
na nieruchomości przyległe.
Wydano jedno zaświadczenie o dostępie nieruchomości do drogi publicznej.
Wydano jedna zgodę na korzystanie z przystanków autobusowych na terenie m.
Borne Sulinowo zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych.
Wystosowano dwa postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o dostępie
nieruchomości do drogi publicznej.
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8.

Udzielono odpowiedzi na cztery pisma od mieszkańców związanych z
zarządzaniem drogami na terenie miasta gminy Borne Sulinowo w sprawie
remontów chodników oraz budowy progów zwalniających.
IV.
Zadania inwestycyjne.
Przeprowadzono postępowanie na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych - art. 4 pkt. 8, tj.:
- wystosowano zaproszenia do złoŜenia ofert,
- zawarto umowę lub zlecenie na realizację,
- rozliczono zadanie poprzez opisanie i sprawdzenie pod względem merytorycznym
faktur,
dla następujących zadań:
1) „Wymiana bramy garaŜowej oraz montaŜ bramy wjazdowej, furtki i ogrodzenia
obiektów Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Łubowie” – zadanie w trakcie realizacji,
zgłoszono do rozbiórki nieuŜytkowaną szafkę telekomunikacyjną.
2) Likwidacja barier architektonicznych Szkoły Podstawowej im. Jana Nowaka
Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie polegająca na przebudowie budynku wraz
z montaŜem zewnętrznej platformy pionowej do przewozu osób niepełnosprawnych.
- zakończono roboty budowlane,
- podpisano protokół odbioru,
- zgłoszono do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinku o
pozwolenie na uŜytkowanie,
- trwa kompletowanie dokumentów, które zostaną przekazane do referatu PW. w/m. o
wystąpienie z wnioskiem o rozliczenie dofinansowania.
3) Remont chodnika przy budynku wielorodzinnym na ul. M. Reja 5, dz. nr 38/2 obr. 06
w Bornem Sulinowie.
- przygotowano dokumentację i dokonano zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót
budowlanych do Starostwa Powiatowego w Szczecinku zgodnie Prawem
Budowlanym.
- wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę,
- przekazano plac budowy,
- zakończono roboty, podpisano protokół odbioru, rozliczono zadanie.
4) Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika przy budynku
wielorodzinnym Al. Niepodległości 14 w Bornem Sulinowie.
- przygotowano dokumentację i dokonano zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót
budowlanych do Starostwa Powiatowego w Szczecinku zgodnie Prawem
Budowlanym.
- wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę,
- przekazano plac budowy,
- zakończono roboty, podpisano protokół odbioru, rozliczono zadanie.
5) Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika przy budynku
wielorodzinnym na ul. B. Chrobrego 13 w Bornem Sulinowie,
- przygotowano dokumentację i dokonano zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót
budowlanych do Starostwa Powiatowego w Szczecinku zgodnie Prawem
Budowlanym.
- wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę,
- przekazano plac budowy,
- prace budowlane są na ukończeniu.
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6) W ramach współpracy z mieszkańcami podpisano Umowę – porozumienie na
wykonanie miejsc postojowych dla sam. osobowych na terenie miasta Borne
Sulinowo;
- przy ul. Sosnowej 13
- przy ul. Wyszyńskiego 3
7) Projekt budowy wiaty rekreacyjnej na plaŜy w m. Piława (dz. nr 184/1)
– przygotowano dokumentację projektową, zgłoszono zamiar rozpoczęcia robót
budowlanych do Starostwa Powiatowego w Szczecinku zgodnie Prawem
Budowlanym.
- przekazano dokumentację Radzie Sołeckiej (realizuje budowę – Sołectwo Piława).
8) Projekt budowy wiaty rekreacyjnej na plaŜy w m. Piława (dz. nr 194):
– przygotowano dokumentację projektową, zgłoszono zamiar rozpoczęcia robót
budowlanych do Starostwa Powiatowego w Szczecinku zgodnie Prawem
Budowlanym.
- przekazano dokumentację dla stowarzyszenia Klub Wodny Pile (realizuje budowę –
stowarzyszenie).
9) Projekt budowy wiaty rekreacyjnej w m. Przyjezierze (dz. nr 62/6):
– przygotowano dokumentację projektową, zgłoszono zamiar rozpoczęcia robót
budowlanych do Starostwa Powiatowego w Szczecinku zgodnie Prawem
Budowlanym.
- przekazano dokumentację Radzie Sołeckiej (realizuje budowę – Sołectwo Jeleń).
10) Zagospodarowanie nabrzeŜa jeziora Pile:
- zlecono i wykonano niwelację terenu plaŜy przy ul NadbrzeŜnej w Bornem
Sulinowie,
- wykonano drenaŜ plaŜy.
- nawieziono piasku
- trwają prace związane z zagospodarowaniem.
Dostarczono równieŜ piasku na plaŜe w Piławie, Dąbrowicy, Międzylesiu, Noblinach i
na plaŜę Zieloną w Bornem Sulinowie.
11) Remont świetlicy wiejskiej w Piławie.
- wyłoniono dostawcę materiałów oraz wykonano remont posadzki w kotłowni.
- wyłoniono dostawcę materiałów oraz wykonano remont posadzki w świetlicy.
12) Remont sali bioróŜnorodności w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie.
- wyłoniono dostawcę materiałów,
- trwa remont sali.
13) Remont w budynku OSP w Łubowie.
- wyłoniono dostawcę materiałów płytek podłogowych z gresu technicznego oraz
kleju, podpisano umowę na dostawę materiałów.
14) Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Krągi.
- wystosowano zaproszenia do złoŜenia ofert,
- wyłoniono projektanta dla ww. zadania.
- podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
15) MontaŜ oświetlenia terenu zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie
Gminy Borne Sulinowo.
- sporządzono projekt umowy,
- przekazano dokumentację techniczną do przetargu, projekt budowlany, STWiOR,
przedmiar robót,
- udzielono odpowiedzi na pytania do SIWZ,
- pobrano dziennik budowy.
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16) Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranŜowego
nadzoru autorskiego dla zadania rozbudowy z przebudową budynku Zespołu Szkół w
Łubowie o budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-technicznym i
higieniczno-sanitarnym oraz pomieszczeniami stołówki z pełnym zapleczem
kuchennym, socjalnym i magazynowym.
- udzielono informacji, wyjaśnień i przekazano upowaŜnienia projektantowi.
17) Budowa na terenie Gminy Borne Sulinowo mikroinstalacji prosumenckich
wykorzystujących odnawialne źródła energii, słuŜących do wytwarzania energii
elektrycznej lub cieplnej,
- wyłoniono wykonawcę,
- podpisano umowę na wykonanie dokumentacji.
18) Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika przy budynku
wielorodzinnym na ul. J. Słowackiego 1 w Bornem Sulinowie,
- przygotowano dokumentację i dokonano zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót
budowlanych do Starostwa Powiatowego w Szczecinku zgodnie Prawem
Budowlanym.
- wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę,
- przekazano plac budowy,
19) Zakup tarcicy sosnowej w celu wykonania remontów pomostów drewnianych i ławek
w m. Piława i Dąbrowica oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Starowice,
- wystosowano zaproszenie do złoŜenia ofert.
- z uwagi na brak ofert ponowiono zaproszenia.
20) SprzedaŜ z dostawą płotu sztachetowego wraz z akcesoriami do montaŜu w celu
wykonania ogrodzenia placów zabaw publicznych w m. Rakowo oraz Uniemino na
terenie gm. Borne Sulinowo,
- wystosowano zaproszenie do złoŜenia ofert,
V.
Pozostała działalność.
Udzielono odpowiedzi dot. moŜliwości budowy oświetlenia w miejscowości Łubowo.
Udostępniono informację publiczną dotyczącą szczegółów zakupu energii elektrycznej
przez Gminę Borne Sulinowo na wniosek Stowarzyszenia Instytutu Samorządu
Terytorialnego.
Udostępniono informację publiczną, na temat wsparcia finansowego dla mieszkańców,
którzy decydują się dokonać zmiany systemu ogrzewania poprzez podłączenie się do
miejskiej sieci ciepłowniczej, na wniosek Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.
Sporządzono kalkulację wykonania drogi dojazdowej, placu manewrowego oraz slipu
na plaŜy w Bornem Sulinowie.
Wykonano objazd dróg gminnych w celu wytypowania dróg do remontu. Trwa
opracowywanie dokumentacji do zamówienia robót budowlanych.
Trwa remont dróg o nawierzchniach bitumicznych na trenie gminy Borne Sulinowo.
VI.
Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową:
1. Trwa remont świetlicy wiejskiej w Piławie. Zakres remontu obejmuje
wykonanie niezbędnych robót umoŜliwiających bezpieczne uŜytkownie
pomieszczeń świetlicy wiejskiej w tym remont kotłowni, remont części
podłogi sali głównej, remont dachu itp.
2. Wykonano remont 1 wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej przy ul. Wojska
Polskiego w Bornem Sulinowie.
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3. Wykonano ogrodzenie trybuny sportowej na stadionie w Bornem Sulinowie zamówiono materiały do budowy ogrodzenia, oraz wykonano utwardzenie z
polbruku przed trybuną.
4. Przygotowano lokale wyborcze.
5. Roboty budowlane związane z remontem sali bioróŜnorodności w Szkole
Podstawowej w Bornem Sulinowie.
6. Wykonano odwodnienie terenu plaŜy przy ul. NadbrzeŜnej w Bornem
Sulinowie.
7. Wykonano przegląd, konserwację i uruchomiono fontannę przy ul. Zielonej w
Bornem Sulinowie.
8. Wykonano prace remontowe i naprawcze w budynku Biblioteki Publicznej o
przyległego placu zabaw.
9. Zabezpieczono budynek komunalny w Kłominie po wyprowadzeniu ostatniego
lokatora.
10. Zamontowano próg zwalniający na drodze gminnej przy świetlicy wiejskiej w
Dąbiu.
11. Cotygodniowy przewóz „miasteczka rowerowego” między szkołami na terenie
Gminy Borne Sulinowo.
REFERAT ORGANIZACYJNY
1. W miesiącu maju br. podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 2 umowy
na organizację robót publicznych, w ramach których zatrudniono 3 osoby oraz 2 umowy
na organizację staŜu w ramach, których staŜ odbywają 3 osoby. W miesiącu maju br.
Urząd Pracy skierował 30 osób do wykonywania prac społecznie uŜytecznych. Prace te są
wykonywane na terenie wszystkich sołectw oraz w Bornem Sulinowie.
2. W dniu 10 maja br. odbyła się I tura wyborów Prezydenta RP a 24 maja br. odbędzie się
II tura wyborów. Podjęto szereg czynności w celu prawidłowego przygotowania wyborów
w tym m.in. przygotowano lokale wyborcze, wydrukowano i rozplakatowano
obwieszczenia wyborcze, sporządzono spisy wyborców, przygotowano materiały
dla obwodowych komisji wyborczych. W I turze wyborów na terenie gminy Borne
Sulinowo nie odnotowano Ŝadnych incydentów.
3. W dniu 22 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy SP ZOZ w Bornem
Sulinowie. Na posiedzeniu Rada pozytywnie zaopiniowała plan finansowy SP ZOZ
na rok 2015 oraz roczne sprawozdanie z planu finansowego SP ZOZ za rok 2014.
4. W kwietniu 2015 r. prawnik udzielający porad prawnych dla mieszkańców miasta i gminy
Borne Sulinowo udzielił następującej pomocy prawnej: przyjął ogółem 17 osób i udzielił
24 porady.
5. Utworzono certyfikaty kwalifikowane dla wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
w Bornem Sulinowie.
6. Przydzielono domenę oraz konto na potrzeby strony www dla Szkoły Podstawowej
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie.
7. Zarejestrowano 3930 pism wpływających do Urzędu.
8. Wysłano 4147 przesyłek poleconych, 816 listów zwykłych oraz około 124 sztuki
plakatów.
9. Pobrano opłatę skarbową w wysokości 3.405,00 zł.
10. W ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi na tablicach Urzędu
wywieszono 68 obwieszczeń oraz plakaty okolicznościowe.
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REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
1.

Sporządzono oraz wysłano do
Ministra Skarbu Państwa oraz Wojewody
Zachodniopomorskiego informację o przekształceniach i prywatyzacji mienia
komunalnego oraz informacje o stanie mienia Gminy Borne Sulinowo za rok 2014.
2. Wysłano do najemców lokali komunalnych zawiadomienie o wszczęciu procedury
sprzedaŜy lokali komunalnych oraz o moŜliwości skorzystania najemców
z pierwszeństwa w ich nabyciu m.in.:
• lokal mieszkalny nr 2 połoŜony w miejscowości Krągi 55,
• lokal mieszkalny nr 2 połoŜony w miejscowości Juchowo 39,
• lokal mieszkalny połoŜony w miejscowości Silnowo 18,
• lokal mieszkalny nr 1 połoŜony w miejscowości Jeleń 18.
3. Opublikowano na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej wykazy
i o nieruchomościach gminnych przeznaczonych do sprzedaŜy.
4. Skompletowano dokumentację na podstawie której ogłoszono 5 przetargów na sprzedaŜ
nieruchomości gminnych.
5. Wysłano do sołtysów informacje nt. ogłoszonych przetargów z prośbą o podanie jej
do publicznej wiadomości w sołectwach.
6. Wydano decyzję adiacencką z tyt. wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału
działki.
7. Wysłano zawiadomienie do Szkoły Podstawowej w Jeleniu w sprawie wszczęcia
postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o przekazaniu nieruchomości
w trwały zarząd.
8. Sporządzono protokoły po 2-ch przetargach negatywnych z dnia 29 kwietnia.
9. Sporządzono protokół z 1-go przetargu negatywnego z dnia 06 maja.
10. Wystąpiono do Sadu Rejonowego w Szczecinku z wnioskiem o dokonanie wpisu
własności w stosunku do działki nr 18/13 połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo,
obręb Borne 05.
11. Rozliczono za miesiąc kwiecień i maj 2015r. fundusze remontowe za lokale komunalne,
wchodzące w skład Wspólnot Mieszkaniowych.
12. Udzielono pisemnej odpowiedzi Polskiej Spółce Gazownictwa w sprawie ustanowienia
słuŜebności gruntowej na nieruchomościach połoŜonych w miejscowości Borne
Sulinowo oraz Krągi.
13. Udzielono pisemnej odpowiedzi dla wnioskodawcy występującego o nabycie
nieruchomości zabudowanej połoŜonej w miejscowości Kłomino dz. 52/1.
14. Opisano faktury i rachunki dotyczące części wspólnych lokali mieszkalnych
znajdujących się we WM a wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Borne
Sulinowo oraz opisano faktury dotyczące utrzymania budynku wielorodzinnego przy
ul. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie.
15. Wprowadzono faktury i rachunki do zestawień tabelarycznych dotyczących poniesionych
kosztów za 2015r. zgodnie z zaplanowanym budŜetem.
16. Sporządzono rozliczenie zuŜycia wody i odprowadzania ścieków na częściach wspólnych
dla budynku połoŜonego przy ul. Strzeleckiej 3 w Łubowie.
17. Sporządzono rozliczenie wody i odprowadzania ścieków z lokalu słuŜbowego
znajdującego się w Remizie OSP w Łubowie przy ul. Kościuszki 31.
18. Sporządzano zaproszenia do złoŜenia ofert przez wykonawców na wykonanie okresowej
kontroli przewodów kominowych wraz z ich czyszczeniem – II tura, gdyŜ na pierwsze
zapytanie nie wpłynęła Ŝadna oferta.
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19. Wyłoniono oferenta z II tury na zadanie pn.: „Wykonanie kontroli okresowej przewodów
kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach oraz w lokalach
komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Borne
Sulinowo” – Zakład Kominiarski Adam Rach, ul. Bankowa 13, 89-600 Chojnice.
20. Sporządzono umowy na zadanie pn.: „Wykonanie kontroli okresowej przewodów
kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach oraz w lokalach
komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Borne
Sulinowo”.
21. Wypełniono tabele dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem
Sulinowie w zakresie zasobu mieszkaniowego pn.: „Dane do oceny zasobów pomocy
społecznej za rok 2014.”
22. Podpisano porozumienie dotyczące warunków odpracowania odszkodowania z tytułu
bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Słowackiego 9A
w Bornem Sulinowie.
23. Podpisano porozumienie dotyczące warunków odpracowania zaległości czynszowych
z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Słowackiego 9B w Bornem
Sulinowie.
24. Sporządzono rozwianie porozumienia w sprawie odpracowania odszkodowania na rzecz
Gminy Borne Sulinowo z tytułu bezumownego zajmowania lokalu socjalnego w Bornem
Sulinowie przy:
•
ul. Słowackiego 9A/17,
•
ul. Słowackiego 9A/3,
•
ul. Słowackiego 9A/14,
•
ul. Słowackiego 9A/9.
25. Przesłano najemcom zam. w lokalach komunalnych: 3B/3, 3A/8, 3B/8, 3E/6, 3B/10
kserokopii indywidualnych rozliczeń z centralnego ogrzewania za 2014 rok
przedstawionych przez zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „ORZEŁ” przy ul. Orła
Białego 3 w Bornem Sulinowie.
26. Potwierdzono wnioski o dodatek mieszkaniowy dla lokali:
•
Al. Niepodległości 4E/6 w Bornem Sulinowie,
•
ul. Słowackiego 9A/19 w Bornem Sulinowie,
•
Silnowo 13/3,
•
ul. Słowackiego 9B/17 w Bornem Sulinowie,
•
ul. Słowackiego 9A/1 w Bornem Sulinowie.
27. Sporządzono protokół w sprawie uzgodnienia szczegółowego zakresu wykonania przez
najemcę prac dotyczących połoŜenia płytek ściennych (fartucha) w pomieszczeniu kuchni
w komunalnym lokalu mieszkalnym nr 5 przy ul. Słowackiego 9B w Bornem Sulinowie.
28. Sporządzono protokół uzgodnień w sprawie odbioru wykonanych prac przez najemcę
dotyczących połoŜenia płytek ściennych w pomieszczeniu kuchni w lokalu komunalnym
nr 5 przy ul. Słowackiego 9B w Bornem Sulinowie z zapisem, iŜ wszelkie wniesione
nakłady przez najemcę nie podlegają zwrotowi kosztów tzn. w przypadku zaistnienia
sytuacji rozwiązania umowy najmu za porozumieniem stron, czy na wniosek właściciela
bądź najemcy.
29. Udzielono odpowiedzi na pismo w sprawie umoŜliwienia odpracowania w formie
świadczenia rzeczowego na poczet spłaty zadłuŜenia wynikającego z nieuregulowania
opłat z tytułu bezumownego zajmowania lokalu nr
•
ul. Słowackiego 9B/16 w Bornem Sulinowie,
•
ul. Słowackiego 9B/12 w Bornem Sulinowie
Pod warunkiem wpłacenia kwoty 1 000,00 zł w terminie do 07.05.2015r.
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30. Sporządzono 12 szt. Ŝądań zapłaty odszkodowań z tytułu zajmowania lokalu socjalnego
tj.: 9A/3, 9A/4, 9A/7, 9A/9, 9A/12, 9A/13, 9A/14, 9A/17, 9A/18, 9A/21 oraz 9B/12,
9B/16 – za m-c marzec 2015r.
31. Sporządzono wezwanie przed egzekucyjne do opróŜnienia i opuszczenia lokalu
mieszkalnego nr 12 przy ul. Słowackiego 9A w Bornem Sulinowie zgodnie z wyrokiem
sądu z dnia 23.02.2015r.
32. Wypełniono ankiety Habitat for Humanisty Poland za rok 2014.
33. Rozwiązano porozumienia dotyczących warunków odpracowania zaległości
czynszowych za korzystanie z komunalnego lokalu nr 1, połoŜonego w m. Juchowo.
34. Wystosowano do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie
pismo w sprawie zawarcia umowy dzierŜawy na pojemniki 1 100 l na odpady komunalne
zmieszane w ilości 3 szt. na nieruchomości przy ul. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie.
35. Sporządzono wezwanie do opuszczenia i opróŜnienia lokalu nr 17-18 za bezumowne
zajmowanie przy ul. Kasztanowej w m. Kłomino.
36. Przejęto protokołem zdawczo-odbiorczym lokalu nr 17-18 przy ul. Kasztanowej 7
w Kłominie.
37. Wystosowano pismo w sprawie przydziału lokalu socjalnego nr 17 przy ul. Słowackiego
9B w Bornem Sulinowie na okres jednego roku.
38. Przekazano protokołem zdawczo – odbiorczym lokal socjalny nr 17 przy ul. Słowackiego
9B w Bornem Sulinowie wraz z podpisaniem umowy na okres jednego roku.
39. Zawarto porozumienia w sprawie odpracowania odszkodowania na rzecz Gminy Borne
Sulinowo z tytułu bezumownego zajmowania lokalu socjalnego nr 9 przy
ul. Słowackiego 9A w Bornem Sulinowie.
40. Sporządzono kartę wymiaru opłat z tytułu zamiany ilości osób do obciąŜenia za śmieci
dla lokali:
•
ul. M. Reja nr 15A/8 w Bornem Sulinowie,
•
ul. Orła Białego 3E/6 w Bornem Sulinowie.
41. Zawarto porozumienie dotyczące warunków odpracowania zaległości czynszowych
z tytułu korzystania z lokalu komunalnego nr 2 połoŜonego w m. Juchowo 39.
42. Wystosowano do Enea – Operator Spółka z o.o. ul. Strzeszyńska 58, Poznań pismo
w sprawie rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
do budynku połoŜonego przy ul. Kasztanowej 7 w Kłominie.
43. Wystosowano do PINB w Szczecinku pismo o zaprzestania uŜytkowania budynku
mieszkalnego połoŜonego przy ul. Kasztanowej 7 w m. Kłomino (dz. nr 52/1, obręb
Kłomino).
44. Wysłano zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Przeprowadzenie kontroli okresowej
przypadającej, co najmniej raz na 5 lat i co najmniej raz w roku, polegającej
na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do uŜytkowania budynków
komunalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Borne Sulinowo”.
45. Uczestniczono na posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej.
46. Uczestniczono w zebraniu WM przy ul. Jeziornej w Bornem Sulinowie.
47. Wystosowano do Zakładu Sprzętowo-Transportowego Czesław Pawłowski pismo
w sprawie przejęcia lokalu nr 2 i 3 połoŜonego przy ul. Kasztanowej 9 w m. Kłomino
w związku z wygaśnięciem umowy.
48. Przekazano do referatu FB kserokopie faktur dotyczących utrzymania lokali
komunalnych znajdujących się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej pry Al.
Niepodległości 4, w Bornem Sulinowie celem sporządzenia indywidualnego rozliczenia
najemców.
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49. Uczestnictwo w spotkaniu ze współwłaścicielami nieruchomości oznaczonej nr 118/31
obręb Jeleń 18 w sprawie zarządzania nieruchomością wspólną, z którego sporządzono
protokół.
50. Przekazano dokumentację lokalu socjalnego nr 14 połoŜonego przy ul. Słowackiego 9A
w Bornem Sulinowie radcy prawnemu celem złoŜenia pozwu o eksmisję z ww. lokalu.
51. Wystosowano pismo do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem
Sulinowie w celu przedstawienia informacji na temat osób zamieszkujących w lokalu
nr 5 połoŜnym przy Al. Niepodległości 3B Bornem Sulinowie.
52. Wystosowano pismo do Komisariatu Policji w sprawie udzielenia informacji, na temat
osób zamieszkujących w lokalu nr 5 połoŜnym przy Al. Niepodległości 3B Bornem
Sulinowie.
53. Zawarto umowy dzierŜaw na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne
Sulinowo:
• pomieszczenia usytuowane na parterze budynku o pow. uŜytkowej 519,50m2 wraz
z przynaleŜnym gruntem o powierzchni 2721,51m2 w tym 1225m2 gruntu przeznaczonego
na plac zabaw. Budynek posadowiony jest na działce oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków nr 3/36 o pow. 0,7242 ha połoŜonej przy ul. Szpitalnej 1 w miejscowości
Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo,
• nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem po byłej wartowni o pow. 23,30m2 wraz
z gruntem o pow. 36,00m2, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków działką nr 35/2
o pow. 0,0110 ha połoŜoną w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina
Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy 3 lata,
• część nieruchomości gruntowej tj. 140m2 na której posadowiony jest kiosk typu JG, który
stanowi własność dzierŜawcy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 12 o pow.
0,1274 ha połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07, gmina Borne
Sulinowo. Okres dzierŜawy do 3 lat.
• pomieszczenie garaŜowe o pow. 9,60m2 wraz z gruntem po pow. 9,60 m2 posadowione
na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 11/13 o pow. 0,1433 ha
połoŜonym w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, gmina Borne Sulinowo. Okres
dzierŜawy do 5 lat.
• pomieszczenie garaŜowe o pow. 12,16m2 wraz z gruntem po pow. 12,16m2 posadowione
na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 11/13 o pow. 0,1433 ha
połoŜonym w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, gmina Borne Sulinowo. Okres
dzierŜawy do 3 lat.
• pomieszczenie garaŜowe o pow. 13,76m2 wraz z gruntem po pow. 13,76 m2
posadowione na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 11/13 o pow.
0,1433 ha połoŜonym w miejscowości Silnowo, obręb Silnowo, gmina Borne Sulinowo.
Okres dzierŜawy do 5 lat.
54. Zawarto umowy uŜyczenia na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne
Sulinowo:
• część gruntu z nieruchomości gruntowej tj. o pow. 567m2, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków działką nr 62/34 o pow. 5,8633 ha, połoŜonej w miejscowości Borne
Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Okres uŜyczenia 50 lat na rzecz
Wspólnoty Mieszkaniowej „MARIA” przy ul. M. Konopnickiej 15 w Bornem Sulinowie.
• część gruntu z nieruchomości gruntowej tj. o pow. 1182 m2, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków działką nr 3/27 o pow. 1,0636 ha, połoŜonej w miejscowości Borne
Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Okres uŜyczenia do 3 lat na rzecz
Wspólnoty mieszkaniowej „SIÓDEMKA” przy al. Niepodległości 7 w Bornem
Sulinowie.
22

•

część gruntu z nieruchomości gruntowej tj. o pow. 24,38m2, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków działką nr 3/38 o pow. 0,5363 ha, połoŜonej w miejscowości Borne
Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Okres uŜyczenia na czas nieokreślony
na rzecz Powiatu Szczecineckiego na potrzeby realizacji inwestycji prowadzonych przez
„SM” Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie dotyczących zastosowania odnawialnych źródeł
energii w obiektach ochrony zdrowia.
• część gruntu z nieruchomości gruntowej zabudowanej tj. o pow. 4,62m2 oraz część
budynku tj. o pow. 39,93 m2 (pomieszczenia usytuowane w piwnicy) wraz z gruntem,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 3/37 o pow. 0,2179 ha, połoŜonej
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo. Okres
uŜyczenia na czas nieokreślony na rzecz Powiatu Szczecineckiego na potrzeby realizacji
inwestycji prowadzonych przez „SM” Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie dotyczących
zastosowania odnawialnych źródeł energii w obiektach ochrony zdrowia.
55. Wystawiono oferty nieruchomości przeznaczonych do dzierŜawy:
• ogródek działkowy oznaczony w planie ogródków nr 54 o pow. 400m2 wydzielony
z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 147/1, Nr 148/1 połoŜonych
w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy do 3 lat,
minimalna roczna stawka czynszu z tytułu dzierŜawy podana w wykazie: za grunt
0,25zł/m2 + obowiązujący podatek VAT,
• ogródki działkowe oznaczone w planie ogródków nr 1, nr 2, nr 3 o łącznej pow. 300m2
wydzielone z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 147/1, Nr 148/1
połoŜonych w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy
do 3 lat, minimalna roczna stawka czynszu z tytułu dzierŜawy podana w wykazie: za grunt
0,25zł/m2 + obowiązujący podatek VAT,
• nieruchomość gruntową o pow. 458m2, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków
działką nr 409/12 o pow. 0,0458 ha połoŜoną w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina
Borne Sulinowo
56. Sporządzono projekty uchwał do akceptacji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
na przekazanie w dzierŜawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne
Sulinowo:
• ogródki działkowe oznaczone w planie ogródków nr 1, nr 2, nr 3 o łącznej pow. 300m2
wydzielone z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 147/1, Nr 148/1
połoŜonych w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy
do 3 lat,
• nieruchomość gruntową o pow. 458m2, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków
działką nr 409/12 o pow. 0,0458 ha połoŜoną w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina
Borne Sulinowo. Okres dzierŜawy do 10 lat.
• część budynku magazynowo-produkcyjnego o pow. uŜytkowej 317,89m2 wraz z gruntem,
usytuowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 87/156 o pow.
0,4241 ha, połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne
Sulinowo. Okres dzierŜawy do 10 lat.
57. Sporządzono projekt uchwały do akceptacji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borne Sulinowo, drodze gminnej
połoŜonej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 1/209 o pow.
0,6470 ha, i nr 1/175 o pow. 0,0694 ha połoŜonych w miejscowości Borne Sulinowo,
obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo.
58. Sporządzono projekt uchwały do akceptacji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
na przekazanie w uŜyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo
na uŜyczenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem kotłowni na biomasę, usytuowanym
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na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 62/25 o pow. 0,5629 ha
połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06 na okres do 31 grudnia
2015r.
59. Rozwiązano umowy dzierŜaw nieruchomości dotyczących:
• ogródków działkowych oznaczonych w planie ogródków nr 91, nr 100 o łącznej pow.
500m2 wydzielonych z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 147/1,
Nr 148/1 połoŜonych w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo.
• nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w obrębie Starowice, gmina Borne Sulinowo,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką Nr 127 o pow. 0,0600 ha,
60. Zgodnie z informacjami o rozwiązaniu umów dzierŜaw dokonano:
• protokolarnego przejęcia części gruntu tj. 9m2 z nieruchomości niezabudowanej
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 39/3 o pow. 6,6177 ha połoŜonej
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 02, gmina Borne Sulinowo,
• protokolarnego nie przejęcia ogródka działkowego oznaczonego w planie ogródków nr 40
o pow. 400 m2 wydzielony z nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków nr 147/1 i 148/1 o pow. łącznej pow. 4,5996 ha, połoŜonych
w miejscowości Krągi, obręb Krągi, gmina Borne Sulinowo.
61. Udzielono odpowiedzi osobie zainteresowanej utworzeniem w budynku posadowionym
na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 3/36 o pow. 0,7242 ha
połoŜonej przy ul. Szpitalnej 1 w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina
Borne Sulinowo innej formy opieki dla dzieci do lat trzech.
62. WyraŜono zgodę na poddzierŜawę części nieruchomości gruntowej tj. 62m2 (w tym
42m2 pod kioskiem oraz 20m2 przed kioskiem) oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków nr 12 o pow. 0,1274 ha połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb
Borne 07, gmina Borne Sulinowo.
63. Sporządzono aneks do umowy dzierŜawy tj części budynku magazynowo-produkcyjnego,
zmniejszając powierzchnię dzierŜawioną z powierzchni 469,91m2 na powierzchnię
152,02m2 , usytuowanego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków nr 87/51 o pow. 0,5420 połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb
Borne 06, gmina Borne Sulinowo.
64. Sporządzono aneks do umowy uŜytkowania zmniejszając pow. gruntu z 6017m2 na
4520,99m2 dotyczy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 3/36
o pow. 0,7242 ha połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina
Borne Sulinowo.
65. Wystosowano do dwóch dzierŜawców wezwania do uregulowania zaległości z tytułu nie
uiszczania opłat związanych z posiadaniem nieruchomości gminnej tj. czynszu oraz
podatku od nieruchomości.
66. PrzedłoŜono na Komisję mieszkaniową 19 wniosków dotyczących przydziału lokalu
mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Borne Sulinowo celem weryfikacji
i stworzenia projektu listy osób oczekujących na przydział lokalu,
67. Zarchiwizowano dokumenty dot. sprzedaŜy gruntów oraz lokali uŜytkowych z 2007r.
68. Sporządzono co miesięczne deklaracje podatkowe i korekty – 5szt.
69. Udzielono pisemnej odpowiedzi dla Sądu Rejonowego w Gliwicach dotyczącego
numeracji porządkowej.
70. Wystosowano do Sądu Rejonowego w Szczecinku wniosek o sprostowanie błędu
w księdze wieczystej.
71. Ogłoszono 5 przetargów na sprzedaŜ nieruchomości stanowiących własności Gminy
Borne Sulinowo, ogłoszenia przesłano do sołtysów sołectw, w celu wywieszenia
na tablicach ogłoszeń w danych miejscowościach.
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72. Udzielono pisemnych odpowiedzi dla osób zainteresowanych nabyciem nieruchomości
gminnych – 6 pism.
73. Poinformowano pisemnie osoby wyraŜające zainteresowanie nabyciem nieruchomości
gminnych o terminach przetargów.
74. Rozliczono dostawę mediów do nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Borne
Sulinowo oraz osób prywatnych, połoŜonej w miejscowości Silnowo 24, obręb Silnowo.
75. Rozliczono poszczególnych uŜytkowników tj. Przedszkole oraz Miejską Biblioteka
Publiczną z dostawy mediów tj. wody oraz ciepła do nieruchomości zabudowanej,
połoŜonej przy ul. Szpitalnej 1 w miejscowości Borne Sulinowo za miesiąc marzec.
76. Opublikowano na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej wykazy
i ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości gminnych.
77. Opublikowano na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej wykazy
o nieruchomościach gminnych przeznaczonych do dzierŜawy.
78. Zlecono zamówienia m.in. na:
• ogłoszenia w prasie – ilość 10 nieruchomości.
• wycenę nieruchomości – ilość 13 nieruchomości.
• wykonanie mapy sytuacyjno - wypisów i wyrysów – ilość 21 nieruchomości.
• wznowienie znaków granicznych – 1 nieruchomość.
79. Sporządzono informację dot. podatku VAT z tyt. zbycia/ nabycia mienia gminnego
za miesiąc kwiecień br.
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