
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  07 stycznia 2019 r. 

 

SPOTKANIA 

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła w następujących 

spotkaniach: 

 31 stycznia 2019r. – spotkanie z przedstawicielkami Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych    

w Bornem Sulinowie, 

 31 stycznia 2019r. – omówienie spraw organizacyjnych z delegacją Stowarzyszenia „Promyk 

Nadziei” w Bornem Sulinowie, 

 31 stycznia 2019r. – spotkanie organizacyjne z Zarządem Klubu Sportowego „BOBUL”             

w Bornem Sulinowie w sprawie Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie    

w Petanque. Zawody przeprowadzone będą pod patronatem Polskiej Federacji Petanque 

Polski Związek Sportowy w Bornem Sulinowie, 

 05 lutego 2019r. – spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej UM Borne Sulinowo          

w sprawie komunikacji na terenie gminy Bornego Sulinowa, 

 05 lutego 2019r. – omówienie spraw organizacyjnych dotyczących trasy rowerowej 

Pojezierna z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, 

 07 lutego 2019r. -  Jubileusz setnych urodzin mieszkanki Liszkowa Pani Rozalii Kaniugi, 

 11 lutego 2019r, -  spotkanie  w sprawie budowy strzelnicy w Bornem Sulinowie  z udziałem 

Starosty Szczecineckiego oraz Zarządu Stowarzyszenia Koła Strzeleckiego „Gilza”                

w Bornem Sulinowie, 

 14 lutego 2019r.- udział w uroczystym otwarciu Zakładu Aktywności Zawodowej                  

w Juchowie dla osób z niepełnosprawnościami, 

 14 lutego 2019r. – zebranie wiejskie Sołectwa Starowice – wybór sołtysa, 

 18 lutego 2019r. – udział w posiedzeniu Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów 

Województwa Zachodniopomorskiego w Siemczynie. Tematem spotkania jest partnerstwo 

samorządów lokalnych w tym omówienie projektu Strategii do 2030r., 

 20 lutego 2019r. – spotkanie w sprawie zagospodarowania przestrzennego i  nieruchomości    

w Bornem Sulinowie,  

 20 lutego 2019r. – zebranie wiejskie Sołectwa Ciemino – wybór sołtysa, 

 21 lutego 2019r. – spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Be Happy z Łubowa           

w sprawie „Majówki”,  
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 21 lutego 2019r. – spotkanie z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej „Moreny”         

w Bornem Sulinowie w sprawie dotacji w  ramach programu rewitalizacji obszarów 

zdegradowanych, 

 22 lutego 2019r. – spotkanie z Prezesem Polskiego Związku Wędkarskiego, Koła w Bornem 

Sulinowie w sprawie obchodów 25-lecia istnienia Koła, 

 23 lutego 2019r. – zebranie sprawozdawcze OSP Łubowo za 2018r., 

 25 lutego 2019r. - posiedzenie Rady Nadzorczej PUK Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie, 

 26 lutego 2019r. – spotkanie z firmą Energa-Operator SA, dystrybutorem energii elektrycznej 

w sprawie służebności przesyłu, 

 27 lutego 2019r. – spotkanie z potencjalnym inwestorem w Bornem Sulinowie, 

 27 lutego 2019r. – spotkanie organizacyjne z przedstawicielem Linii Mikrobusowej M,  

 28 lutego 2019r. – sesja na wniosek, 

 01 marca 2019r. – omówienie spraw organizacyjnych z Dyrektorem Szkoły Podstawowej       

w Bornem Sulinowie, 

 06 marca 2019r. - Jubileusz Złotych Godów  Państwa Janiny i Mariana Szatkowskich - 

mieszkańców wsi Dąbie,  

 08 marca 2019r.  – udział w obchodach Dnia Kobiet – Terenowy Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w Łubowie, 

 08 marca 2018r. –  spotkanie w BKO  na II Miejskch Obchodach Dnia Kobiet 

organizowanych przez CKiR, Bibliotekę oraz Polski Związek Emerytów Rencistów                  

i Inwalidów w Bornem Sulinowie,  

  09 marca 2019r. – Udział w vernisagu wystawy poplenerowej I Międzynarodowego Pleneru 

Artystycznego „Stacja Kultura” pod patronatem Starosty Powiatu Szczecineckiego, 

 11-12 marca 2019r. – udział w seminarium Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów oraz 

Przewodniczących Zarządów w spr. finansów publicznych, 

 13 marca 2019r. – spotkanie organizacyjne z sołtysami sołectw z terenu Gminy Bornego 

Sulinowa z udziałem Senatora Piotra Ziętarskiego, 

 13 marca 2019r. – spotkanie w sprawie przebiegu i budowy Pojeziernej Trasy Rowerowej, 

 14 marca 2019r.  – spotkanie w sprawie rozpoczęcia czynności odbiorowych przebudowy 

budynku komunalnego przy ul. Targowej 5, 

 14 marca 2019r. – uroczyste przekazanie mikrobusu dla Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Bornem Sulinowie,  przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, 

 15 marca 2019r. – udział w spotkaniu w Urzędzie Miejskim Mirosławca,  

 16 marca 2019r. – udział w otwarciu sezonu gry w bule – Klub Sportowy „BORBUL”            

w Bornem Sulinowie, 

 16 marca 2019r. – obchody Złotych Godów  Państwa Aleksandry i Grzegorza Walczaków 

mieszkańców Bornego Sulinowa, 
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 20 marca 2019r. – spotkanie z kierownikiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych                  

i Autostrad - Rejon Szczecinek, 

 22 marca 2019r.- udział w otwarciu Domu Seniora Rezydencje Senioralne „Borne”               

w Bornem Sulinowie, 

 

Zaplanowane spotkania: 

 25 marca 2019r. – udział w posiedzeniu  Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych  Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie, 

 26 marca 2019r. -   udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Międzygminnego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami - Wardyń Górny, 

 27 marca 2019r. - udział w posiedzeniu Zarządu LGD POJEZIERZE RAZEM w Starostwie 

Powiatowym Szczecinka, 

 

WYWIADY 

 
 27 lutego 2019r.- program samorządowy telewizja Gawex, 

 06 marca 2019r. - program samorządowy - gazeta Głos Koszaliński 

 

W sprawach skarg i wniosków w okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa 

oraz  Zastępca  Burmistrza  przyjęli  98 interesantów. 
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REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY 

 

1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów  

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW), Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 

(ARFP), Program „Działaj Lokalnie” LGD POJEZIERZE RAZEM, Zdrowy styl życia 

Dn. 16.01.2019r., w imieniu Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, wysłano w formie 

elektronicznej sprawozdanie z realizacji projektu Babski Klub Optymistek 40+. 

Dn. 21.01.2019r. dostarczono do LGD POJEZIERZE RAZEM sprawozdanie w wersji papierowej 

wraz z wymaganymi załącznikami. 

Dn. 20.02.2019r. przedstawiono działania projektowe w formie prezentacji na Gali Działaj Lokalnie, 

która odbyła się w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku. 

Wartość całego zadania wyniosła 9.316,86 zł, kwota dofinansowania - 6.000,00 zł. 

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-

2020, Edycja 2018, Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” Moduł I, Klub Senior+  

w Bornem Sulinowie 

Dn. 29.01.2019r. przesłano w formie elektronicznej poprzez e-puap rozliczenie finansowe inwestycji 

ze środków budżetu państwa zakończone w 2018r. 

Wartość całego zadania wyniosła 196.286,77 zł. 

 

PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska 

miejskiego  

Skompletowano i dn. 31.01.2019r. przesłano do ZMiGDP dokumenty do I wniosku o płatność na 

kwotę 82.594,50 zł. 

Dn. 04.03.2019r. - uczestnictwo w radzie budowy z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. 

Dn. 14.03.2019r. wystąpiono do ZMiGDP z wnioskiem o akceptację zmian w projekcie ustalonych 

podczas rady budowy. 

Trwają prace wykonawcze w terenie. 

 

Program wyrównywania różnic między regionami III, Likwidacja barier transportowych 

poprzez zakup mikrobusu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej 

im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie 

Dn. 08.02.2019r. złożono w Starostwie Powiatowym w Szczecinku wniosek Gminy Borne Sulinowo  

o dofinansowanie kwotą 80.000,00 zł zakupu 9-osobowego mikrobusu z windą do przewozu osób 

niepełnosprawnych w szkole podstawowej w Bornem Sulinowie.  

Całkowity koszt zadania oszacowano na 159.740,00 zł. 

 

RPO WZ 2014-2020, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych - infrastruktura kajakowa 

śródlądowa, Budowa infrastruktury kajakowej na Szklaku kajakowym rzeką Piławą  

Uzyskano zgody Nadleśnictwa Borne Sulinowo i Czaplinek na dysponowanie nieruchomościami 

(pozostającymi w zarządzie ww. nadleśnictw) na cele realizacji projektu/cele budowlane. 

Dn. 11.02.2019r. przesłano do ZMiGDP w Karlinie dokumenty niezbędne do podpisania umowy          

o dofinansowanie. 

Trwa oczekiwanie na podpisanie przez ZMiGDP umowy o dofinansowanie. 

Wartość projektu przypadająca na Gminę Borne Sulinowo wynosi 1.560.640,76 zł, z czego 

dofinansowanie z RPO WZ stanowić będzie 85% (1.326.544,64 zł). 

W ramach zadania wykonany zostanie I etap inwestycji polegający m.in. na: budowie przystani 

kajakowej oraz pola namiotowego w Bornem Sulinowie, budowie przystani kajakowej w pobliżu m. 

Liszkowo oraz dostawie i montażu oznakowania kierunkowego i tablic informacyjnych na szlaku 

kajakowym rzeką Piławą.  

Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze ZMiGDP w Karlinie. 

RPO WZ 2014-2020, Rewitalizacja szansą na aktywną integrację 
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Dn. 12.02.2019r. - udział w spotkaniu animatora KARR S.A. z mieszkańcami obszaru 

rewitalizowanego dot. działań projektowych planowanych do realizacji na terenie ul. Wojska 

Polskiego i A. Mickiewicza w Bornem Sulinowie.  

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-

2020, Edycja 2019, Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” Moduł II, Klub Senior+  

w Bornem Sulinowie 

Dnia 15.02.2019r. wysłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie poprzez 

e-puap Oświadczenie o przyjęciu dotacji przez Gminę Borne Sulinowo w kwocie 36.000,00 zł. 

Realizację zadania zaplanowano od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 

Całkowity koszt zadania oszacowano na 90.000,00 zł, wkład własny na 54.000,00 zł.  

 

Granty sołeckie 2019 

1) Dn. 22.02.2019r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim WZ wniosek o dofinansowanie kwotą 

10.000,00 zł zadania „Uatrakcyjnienie rekreacyjnego miejsca w miejscowości Dąbrowica 

poprzez budowę wiaty”. Koszt całej inwestycji oszacowano na 15.000,00 zł.  

2) Dn. 27.02.2019r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim WZ wniosek o dofinansowanie kwotą 

10.000,00 zł zadania „W Rakowie wiata na lata!”. Koszt całej inwestycji oszacowano na 

15.000,00 zł.  

 

Program wyrównywania różnic między regionami III, Likwidacja barier transportowych 

poprzez zakup mikrobusu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym 

Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie 

Dn. 26.02.2019r. odebrano protokołem 9-osobowy mikrobus marki Opel Vivaro Kombi z windą 

przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Pojazd zarejestrowano w Starostwie Powiatowym w Szczecinku i ubezpieczono w zakresie OC, AC i 

NNW. Zgodnie z umową o dofinansowanie, dokonano cesji praw z polisy na rzecz Realizatora 

programu, tj. Powiatu Szczecineckiego. 

Dn. 01.03.2019r. złożono w Starostwie Powiatowym w Szczecinku wstępne dokumenty rozliczeniowe 

i zapotrzebowanie na kwotę dotacji PFRON w wys. 80.000,00 zł. Otrzymano wnioskowane 

dofinansowanie. 

Dn. 07.03.2019r. podpisano z Powiatem Szczecineckim umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego 

na pojeździe.  

Zgodnie z umową o dofinansowanie, dn. 12.03.2019r. złożono w Sądzie Rejonowym Szczecin-

Centrum - XIV Wydziale Gospodarczym Rejestru Zastawów - wniosek o wpis zastawu rejestrowego 

na pojeździe do rejestru zastawów na rzecz Powiatu Szczecineckiego.  

Dn. 14.03.2019r. przekazano pojazd umową użyczenia Środowiskowemu Domu Samopomocy            

w Bornem Sulinowie. 

Trwa rozliczenie zadania. 

Wartość zadania wyniosła 152.897,00 zł, kwota dofinansowania z PFRON - 80.000,00 zł. 

 

Mały grant 

Dn. 26.02.2019r., w imieniu Stowarzyszenia Spartakus, złożono w Starostwie Powiatowym                  

w Szczecinku wniosek na realizację w trybie małego grantu zadania „Organizacja survivalowego 

biegu z elementami militarnymi „Bieg Spartakusa” w Bornem Sulinowie – II edycja”.  

Wartość zadania - 2.500,00 zł, wnioskowane dofinansowanie - 2.000,00 zł.  

 

Pomoc finansowa dla JST z obszaru woj. zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę    

i modernizację infrastruktury sportowej 2019r., Modernizacja boiska sportowego w Łubowie 

położonego na działce nr 481 obręb Łubowo 

Dn. 27.02.2019r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim WZ wniosek o dofinansowanie zadania kwotą 

20.000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na 41.820,00 zł. 

Realizację zadania zaplanowano od 01.05.2019r. do 31.12.2019r.  
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RPO WZ 2014-2020, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej          

i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, Budowa strefy aktywnego 

wypoczynku w Bornem Sulinowie 

Dn. 27.02.2019r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim WZ wniosek o dofinansowanie zadania kwotą 

3.999.999,99zł (75% wartości zadania, lecz nie więcej niż 4 mln zł). Wartość inwestycji wyceniono 

kosztorysowo na 5.694.636,98 zł.  

Termin realizacji zadania zaplanowano na lata 2020-2023. 

 

Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym OSA 2019, Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Juchowo i Jeleń 

w gminie Borne Sulinowo. 

Dn. 28.02.2019r. złożono w systemie Amodit wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej,          

a dn. 29.03.2019r. przesłano do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek w formie papierowej wraz      

z wymaganymi załącznikami. 

Realizację zadania zaplanowano od 01.06.2019r. do 15.10.2019r. 

Całkowity koszt zadania wyceniono kosztorysowo na 137.338,00 zł, dofinansowanie na 68.669,00 zł. 

 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Mikrodotacje 2018  

 

1) Dn. 11.03.2019r., w imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół, 

złożono w KARR S.A. w Koszalinie wniosek na realizację zadania „Kolorowo, wesoło i 

zdrowo – organizacja Dnia Rodziny w gminie Borne Sulinowo”. Wartość zadania - 6.050,00 

zł, wnioskowane dofinansowanie - 5.000,00 zł.  

2) Dn. 14.03.2019r., w imieniu Klubu Sportowego „Borbul” Borne Sulinowo, złożono  w KARR 

S.A. w Koszalinie wniosek na realizację zadania „Akademia gry w bule – seniorzy kontra 

dzieci – uczymy się od siebie!”. Wartość zadania – 6.200,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 

- 5.000,00 zł.  

 

Klub 2019 

Dn. 14.03.2019r., w imieniu Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Taekwondo”, złożono      

w Ministerstwie Sportu i Turystyki wniosek na organizację obozu sportowego i dofinansowanie zajęć 

prowadzonych przez trenerów taekwondo. Wartość zadania - 15.000,00 zł, wnioskowane 

dofinansowanie - 10.000,00 zł.  

  

Mały grant 

Dn. 19.03.2019r., w imieniu Okręgowego Związku Wędkarskiego w Koszalinie, złożono w Starostwie 

Powiatowym w Szczecinku wniosek na  realizację zadania „Majówka z wędką dla dzieci ze szkół 

podstawowych i organizacja Dnia Dziecka”.  

Wartość zadania - 2.200,00 zł, wnioskowane dofinansowanie - 2.000,00 zł.  

 

2. Promocja i turystyka 
 

a) media 

Opracowano i przekazano informacje do lutowej i marcowej wkładki Głosu Koszalińskiego 

„Regiony”. 

 

b) strona internetowa  

Na bieżąco aktualizowano i modyfikowano stronę internetową Urzędu Miejskiego w Bornem 

Sulinowie www.bornesulinowo.pl oraz BIP.  

 

c) portal społecznościowy  

Aktualizowano profil Urzędu Miejskiego na portalu społecznościowym www.facebook.com.  

 

d) komunikator BLISKO 

Wysyłano mieszkańcom powiadomienia o ważniejszych wydarzeniach. 

http://www.facebook.com/


7 
 

 

e) materiały graficzne 

 Opracowanie i druk dyplomu dla mieszkanki gminy z okazji 100. urodzin. 

 Opracowanie i druk podziękowań za pomoc w realizacji programu letniego 

wypoczynku Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Bornem Sulinowie. 

 Opracowanie i druk zaproszeń na zebranie sprawozdawcze OSP Łubowo. 

 Opracowanie wzoru legitymacji i upoważnienia dla funkcjonariuszy borneńskiej 

Straży Miejskiej. 

 Opracowanie i druk dyplomu dla pary obchodzącej 50. rocznicę ślubu. 

 Opracowanie i druk dyplomów dla sołtysów gminy Borne Sulinowo z okazji 

Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa. 

 Opracowanie i druk plakatów informujących o bezpłatnych badaniach USG dla 

mieszkanek gminy Borne Sulinowo. 

f) materiały promocyjne 

W dn. 11-13.02.2019r. wysłano zapytanie ofertowe na skład i druk ulotki reklamowej miasta i gminy 

Borne Sulinowo. Wybrano najkorzystniejszą ofertę i zlecono wykonanie projektu ulotki, która ukaże 

się w polskiej wersji językowej, w nakładzie 10 tys. egz.. Bezpłatna ulotka będzie dostępna                

w Urzędzie Miejskim oraz Centrum Informacji Turystycznej.  

 

g) inne 

Przygotowano informację nt. genezy biegu, organizatorów i realizacji imprezy „Bieg Spartakusa – 

edycja 2018”. Przedsięwzięcie zgłoszono do konkursu „Mocarz Gospodarczy Powiatu 

Szczecineckiego – Wydarzenie Pozagospodarcze”. 

Dn. 05.03.2019r., na wniosek Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział 

terenowy w Szczecinku, udostępniono bazę teleadresową gospodarstw agroturystycznych w gminie 

Borne Sulinowo.  

Na wniosek ZROT udostępniono informację o przystaniach i terenach sportowo-rekreacyjnych nad 

jez. Pile.  

 

3. Zagospodarowanie turystyczne gminy 

 

Utworzenie kąpieliska w Bornem Sulinowie 

Dn. 29.01.2019r. zorganizowano spotkanie Burmistrza z właścicielami ośrodka konferencyjno-

wypoczynkowego Marina ws. ustalenia warunków utworzenia kąpieliska miejskiego na części terenu 

dzierżawionego przez właścicieli ośrodka. Ustalono warunki porozumienia pomiędzy dzierżawcą,        

a gminą Borne Sulinowo.  

 

Dn. 25.02.2019r. zlecono prace ziemne na terenie nabrzeża jez. Pile w miejscu planowanego 

kąpieliska. Oczyszczono i wyprofilowano nabrzeże, nawieziono kruszywo i ustabilizowano grunt, 

nawieziono w miejsce plaży piach. W najbliższym czasie usunięte zostaną drzewa kolidujące               

z miejscem posadowienia magazynku/domku dla ratowników, zostanie także posiana trawa na 

rekreacyjnej części kąpieliska. Prace nad utworzeniem kąpieliska potrwają do końca maja br.  

 

Strzelnica 

Dn. 11.02.2019r. zorganizowano spotkanie Burmistrza Bornego Sulinowa i Starosty Powiatu 

Szczecineckiego z Zarządem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego Gilza w Bornem 

Sulinowie. Celem spotkania było wypracowanie kierunków współpracy Stowarzyszenia, Gminy           

i Starostwa w kierunku pozyskania środków finansowych na budowę ośrodka strzeleckiego na terenie 

zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Bornem Sulinowie. Ustalono, że gmina 

zleci przygotowanie wniosku o wycinkę drzew i nalotów sosnowych w celu odsłonięcia terenu              

i zaplanowania oczyszczenia gruntów z gruzu oraz pozostałości po zabudowaniach wojskowych.  
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Dn. 14.02.2019r. wystąpiono do Nadleśnictwa Borne Sulinowo o wydanie pozwolenia na wjazd do 

lasu celem demontażu oznakowania zielonego i czerwonego szlaku Nordic Walking. Uzyskano zgodę 

Nadleśnictwa Borne Sulinowo.  

Zdemontowane zostanie również oznakowanie niebieskiego szlaku NW w części parkowej miasta nad 

jez. Pile.  

Dokonano inwentaryzacji oznakowania żółtego szlaku NW celem jego uzupełnienia. Zlecono wycenę 

uzupełnienia oznakowania.  

 

Szlak rowerowy wokół jez. Pile 

Wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 

kładki rowerowej przez Sowią Strugę k. Krągów położonej w ciągu nowego szlaku rowerowego 

planowanego do oznakowania przed sezonem wakacyjnym.  

Dn. 13.03.2019r. zorganizowano spotkanie Burmistrza z Nadleśniczym, z-cą Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Borne Sulinowo i prawnikiem RDLP w Szczecinku. Celem spotkania było omówienie 

udostępnienia nieruchomości Nadleśnictwa Borne Sulinowo pod budowę Pojeziernej Trasy 

Rowerowej na odcinku Łubowo–Borne Sulinowo/były nasyp kolejowy. Ustalono dopełnienie 

formalności w zakresie podpisania stosownej umowy na udostępnienie gruntów Nadleśnictwa. 

Inwestycja ma się rozpocząć jesienią 2019r. i potrwa do sierpnia 2020r.  

 

4. Organizacje pozarządowe 

Opracowano treść zarządzenia o powołaniu Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert 

złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Borne Sulinowo   

w 2019r. Zarządzenie nr 22/2018 opublikowane zostało w dniu 29.01.2019r. na stronie internetowej  

i w BIP.  

Dn. 06.02.2019r. odbyło się I posiedzenie Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania ofert złożonych     

w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego 02.01.2019r. Do konkursu przystąpiło 12 organizacji 

mających siedzibę na terenie gminy Borne Sulinowo. W dn.11.02.2019r. odbyło się II posiedzenie 

Komisji, na którym złożone oferty poddano ocenie merytorycznej. Wyniki swojej pracy Komisja 

Konkursowa przedstawiła Burmistrzowi Bornego Sulinowa. W wyniku przeprowadzonej procedury 

konkursowej, w 2019r. zadania publiczne będą realizować następujące organizacje: 

1) Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Łubowo - 9.000,00 zł 

Klub Sportowy „Pionier 95” - 29.000,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Łubowo - 26.000,00 zł 

Klub Sportowy „Pionier 95” - 26.000,00 zł 

Uczniowski Klub Sportowy „Astron” - 1.500,00 zł 

Uczniowski Ludowy  Klub Sportowy „Taekwondo” - 20.000,00 zł 

2) Z zakresu przeciwdziałań uzależnieniom i patologiom społecznym: 

Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Pierwszy Krok” -  15.000,00 zł 

3) Z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym: 

PZERiI Zarząd Rejonowy w Szczecinku -  Koło Terenowe PZERII w Bornem 

Sulinowie - 3.000,00 zł 

PZERiI Zarząd Rejonowy w Szczecinku - Koło Terenowe PZERII w Bornem 

Sulinowie -  3.000,00 zł  

Stowarzyszenie „Wyprzedzić Czas” -  2.000,00 zł 

Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku -  4.000,00 zł 
4) Z zakresu działań na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym: 

Stowarzyszenie „Promyk Nadziei” - 12.000,00 zł 
Opracowano treść 12 umów na realizację zadań publicznych w formie wsparcia (11 umów)                   

i powierzenia (1 umowa). 
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Dn. 14.02.2019r. z przedstawicielami 12 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 1 ofertę złożoną  

w trybie „małych grantów” przez Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów  

i Inwalidów na realizację zadania publicznego „Wyjazd do teatru w Poznaniu – wyjazd integracyjny ”. 

Oferta podlegała ocenie opinii publicznej w ciągu 7 dni od daty jej opublikowania. Nie zostały 

zgłoszone żadne uwagi.  

Przygotowano umowę na realizację przez Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów  

i Inwalidów zadania publicznego „Wyjazd do teatru w Poznaniu - wyjazd integracyjny ”. Zadanie 

zostało dofinansowane przez Gminę Borne Sulinowo kwotą 2.000,00 zł. Dotacja została przyznana  

w trybie pozakonkursowym.  

 

5. Współpraca z zagranicą  

W ramach współpracy gmin partnerskich, na prośbę Komendanta gminnego OSP, w dn. 1-2.03.2019r. 

zorganizowano wizytę przedstawicieli straży pożarnej z niemieckiej gminy partnerskiej Amt-Anklam 

Land. Celem wizyty było uzgodnienie szczegółów organizacji obozu integracyjnego młodzieżowych 

grup OSP z zaprzyjaźnionych gmin w ramach dofinansowania z  Polsko-Niemieckiej Współpracy 

Młodzieży. Obóz został zaplanowany w pierwszych dniach lipca na terenie niemieckiej gminy 

partnerskiej. W międzynarodowej integracji udział weźmie około 50 osób, w większości młodzież 

aktywnie uczestnicząca w działaniach OSP. Podczas wizyty goście odwiedzili placówki OSP na 

terenie gminy Borne Sulinowo oraz zapoznali się ze strukturą organizacyjną OSP w naszym regionie.  

 

6. Oświata 

Stypendia motywacyjne 

Zgodnie z przesłanymi przez dyrektorów szkół wnioskami o przyznanie uczniom stypendiów 

motywacyjnych za osiągnięcia naukowe i sportowe w I semestrze roku szkolnego 2018/2019, na konta 

bankowe placówek oświatowych przekazano środki finansowe w łącznej wys. 8.500,00 zł.  

 

7. Szkolenia 

Dn. 21.02.2019r. - uczestnictwo w konferencji w Manowie dot. możliwości pozyskania 

dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie na projekty z zakresu edukacji ekologicznej, 

ochrony środowiska i ochrony przyrody. 

 

Dn. 13.03.2019r. - uczestnictwo w szkoleniu dot. partnerstwa publiczno-prywatnego zorganizowanego 

przez Związek Powiatów Polskich w Szczecinku. 

 

 

REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU 
W OKRESIE OD 23.01.2019R. DO DNIA 19.03.2019R. 

1. W dniu 29 stycznia 2019 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego           

w Szczecinie Wydziału Finansów i Budżetu informację z wykorzystania dotacji celowych 

przyznanych w 2018 roku w: dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy 

wojewódzkie, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie 

ustawami, § 2010 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących    z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, działaniu 16.1.1.2 W 

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dowody 

osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (z wyłączeniem dotacji celowej 

przeznaczonej na renowację ksiąg USC, archiwizację, zakupu czytników oraz refundacji 

wydatków poniesionych w 2017 roku). Kwota dotacji przyznanej i wykorzystanej 58.092,52 zł. 



10 
 

Kwota poniesionych w 2018 roku wydatków ze środków własnych gminy 2.551,77 zł. Środki te 

zostaną przekazane w formie refundacji w 2019 roku.  

2. W dniu 29 stycznia 2019 roku na podstawie Zarządzenia Nr 21/2019 Burmistrza Bornego 

Sulinowa podano do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy 

Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV 

kwartał 2018 roku:  

Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo  

za IV kwartał 2018 roku 

 

Lp. Treść Plan (po zmianach) Wykonanie 

1 DOCHODY 48 876 337,35 50 999 579,68 

1.1 DOCHODY BIEŻĄCE 46 081 306,43 48 134 243,50 

1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE 2 795 030,92 2 865 336,18  

2 WYDATKI 47 314 592,35 45 716 171,69 

2.1 WYDATKI BIEŻĄCE 41 655 608,10 40 603 319,73 

2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE 5 658 984,25 5 112 851,96 

3. DEFICYT/NADWYŻKA (1-

2) 

1 561 745,00 5 283 407,99  

4 PRZYCHODY 0,00 0,00 

5. ROZCHODY 1 561 745,00 1 561 744,44 

 

Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych  

za IV kwartał 2018 roku 

Gmina Borne Sulinowo dokonał umorzenia niepodatkowych należności budżetowych                     

w IV kwartale 2018 roku w wysokości 10.449,35 zł.   

3. W dniu 30 stycznia 2019 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego           

w Szczecinie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej informację dotyczącą wykorzystania dotacji 

celowych przekazanych w 2018 r. z budżetu Zachodniopomorskiego wraz z informacjami               

o wykonaniu dochodów budżetu za 2018 rok i o należnościach za 2018 rok.  

4. W dniu 1 lutego 2019 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego                     

w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie Rb-ZN kwartalne sprawozdanie             

o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań 

zleconych wg stanu na koniec IV kwartału roku 2018.  

5. W dniu 11 lutego 2019 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego              

w Szczecinie i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 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 od początku roku 

do końca IV kwartału roku 2018.  

6. W dniu 13 lutego 2019 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego             

w Szczecinie oświadczenie o przyjęciu dotacji w wysokości 36.000,00 zł z przeznaczeniem na 

realizację zadania „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+” w roku 2019 w ramach 

Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2019 dla modułu 2. 

7. W dniu 15 lutego 2019 roku przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie zweryfikowaną             

I transzę dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2019 

roku. Naliczona dotacja przez MEN 104.079,00 zł. Złożone zapotrzebowanie na dotację 54.079,00 

zł, przy zaplanowanych środkach własnych gminy 13.520,00 zł.  

8. W dniu 15 lutego 2019 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego               

w Szczecinie, Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie i Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie Rb-50 sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych                   
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z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 

samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2018.  

9. W dniu 20 lutego 2019 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, w tym: 

-   Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,  

- Rb-27S sprawozdanie z wykonanie 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 według tytułów dłużnych, 

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

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

-  Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych, 

- Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu 

terytorialnego. 

10. W dniu 22 lutego 2019 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

sprawozdania wstępne za okres od początku roku do dnia 31 stycznia 2019 roku, w tym: 

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

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

Lp. Treść Plan (po zmianach) Wykonanie 

1. DOCHODY 48 687 907,46 3 667 424,70 

2. WYDATKI 45 854 575,46 3 361 497,09 

  

11. W dniu 25 lutego 2019 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

sprawozdania zbiorcze (JST), jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek 

posiadających osobowość prawną (MBP w Bornem Sulinowie, CKiR w Bornem Sulinowie                

i ZOZ w Bornem Sulinowie) za okres wg stanu na koniec IV kwartału roku 2018: 

-   Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, 

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

i gwarancji. 

12. W dniu 28 lutego 2019 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora 

finansów publicznych za rok 2018.  

13. Na podstawie Zarządzenia Nr 29/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 28 lutego 2019 r. 

dokonano zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok polegających na zwiększeniu 

dochodów i wydatków bieżących o kwotę 19.600,00 zł, w tym na podstawie: 
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 - pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.19.2.2019.EM z dnia 29 stycznia 2019 r.     

w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 16.824,00 zł z przeznaczeniem na 

finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 

pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku                         

z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z 2016 r. poz. 1250) 

przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., działanie 13.1.2.2.W, 

- informacji nr 6/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie Nr DKS-

3113/WU/6/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie dotacji na sfinansowanie kosztów związanych     

z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie w okręgu wyborczym nr 8 zarządzonych na dzień 10 marca 2019 roku - ustalona dotacja 

8.076,00 zł, 

- pisma Kuratorium Oświaty w Szczecinie Nr WFK.3122.06.2019.BP z dnia 8 lutego 2019 roku          

w sprawie podziału dotacji na wychowanie przedszkolne w 2019 roku na poszczególne rozdziały 

klasyfikacji budżetowej, kwota ujęta w budżecie na 2019 rok - 187.690,00 zł, dotacja z budżetu 

państwa naliczona dla gminy w roku budżetowym 2019 - 182.390,00 zł (zmniejszenie dotacji              

o kwotę 5.300,00 zł).   

 Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 78.245,60 zł między 

rozdziałami i paragrafami, w tym 1.337,48 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3101.1.2019.DN z dnia 24 stycznia 2019 roku          

i 8.500,00 zł z budżetu organu do budżetów szkół z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne         

w tym: 

  - Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie              3.230,00 zł 

  - Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie                4.590,00 zł 

  - Szkoła Podstawowa w Jeleniu        340,00 zł 

  - Szkoła Podstawowa w Juchowie        340,00 zł 

14. W sprawie wykonania uchwały Nr V/66/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia              

28 lutego 2019 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 

wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 pt. „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Piława”: 

     - w dniu 1 marca 2019 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wniosek 

o wydanie opinii o możliwości spłaty w roku 2019 przedmiotowej pożyczki.  

15. W dniu 14 marca 2019 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego             

w Szczecinie Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego wniosek o przekazanie 

gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zadania dotyczącego wypłaty dodatku 

energetycznego obowiązującej od dnia 01.04.2019r. do 30.06.2019r. Wnioskowana kwota dotacji 

2.203,92 zł.  

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 

1. W miesiącu lutym 2019 r. dokonano wymiaru podatku od środków transportowych za 2019 rok 

na podstawie złożonych deklaracji podatkowych. 

2. W miesiącu marcu 2019 r. wystawiono upomnienia dotyczące zaległości podatkowych. 

3. W miesiącu lutym i marcu 2019 r. wydano decyzje w/s opodatkowania nieruchomości                

w związku nabyciem i zbyciem nieruchomości na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

4. W miesiącu marcu 2019 r. dokonano rozliczenia inkasentów z tytułu pobranych  podatków za 

2019 rok. 
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5. W miesiącu marcu 2019 r. wystawiono i przesłano do Naczelników Urzędów Skarbowych 

tytuły wykonawcze dotyczące zaległości podatkowych. 

 

 

    PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA 

I. Przygotowano i wydano: 

 

1. Wydano 90 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Wydano 33 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. Wydano 1 postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości. 

4. Wydano 1 decyzje podziałową nieruchomości. 

5. Wydano 3 postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości. 

6. Wszczęto 1 postępowanie w sprawię ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości tzw. renty planistycznej. 

7. Wszczęto 1 postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu dla działki położonej w obrębie Ciemino.  

8. Udzielono 7 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. 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. Wykonawca uwzględnia uwagi oraz sporządza prognozę 

oddziaływań na środowisko. Projekt studium przed procedurą uzgadniania i opiniowania z organami. 

3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla 

obrębu Dąbrowica, Jeleń, Łubowo, Przyjezierze i Śmiadowo. 

Trwają prace nad sporządzeniem projektów planów miejscowych dla obrębów Dąbrowica, Jeleń, 

Łubowo, Przyjezierze i Śmiadowo. 

4. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo. 

Trwają prace nad sporządzeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Borne Sulinowo. 

5. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo 

dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 4/14 położonej w obrębie Kiełpino. 

Trwają prace nad sporządzeniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 4/14 położonej w 

obrębie Kiełpino. 

INWESTYCJE 

III. W ramach zarządzania drogami powiatowymi w m. Borne Sulinowo oraz gminnymi 

na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo w okresie międzysesyjnym 
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1. Wydano 7 decyzji, w których naliczono opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg 

publicznych w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 

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

2. Wydano 2 decyzje zezwalających na lokalizacje 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. 

3. Wydano 4 uzgodnienia zezwalające 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. 

4. Zawarto 9 umów, w których naliczono opłaty za zajęcie nieruchomości drogowej  

w związku z wbudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy Borne 

Sulinowo. 

 

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) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Bornem 

Sulinowie: 

- trwają prace projektowe.  

2) Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie – prace projektowe: 

- trwają prace projektowe. 

3) Trwają prace związane z modernizacją budynku komunalnego przy ul. Targowej 5 w Bornem 

Sulinowie. 

4) Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Jeleń: 

- opracowano projekt do zgłoszenia o przystąpieniu do budowy strefy, 

- uzyskano zaświadczenie od Starosty Szczecineckiego o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu dla realizacji ww. przedsięwzięcia, 

- opracowano kosztorys inwestorski dla ustalenia kosztów realizacji przedsięwzięcia, 

- opracowano i przekazano ref. PW w/m projekt i kosztorys budowy strefy niezbędne do 

złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji. 

5) Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Juchowo: 

- opracowano projekt do zgłoszenia o przystąpieniu do budowy strefy, 
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- uzyskano zaświadczenie od Starosty Szczecineckiego o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu dla realizacji ww. przedsięwzięcia, 

- opracowano kosztorys inwestorski dla ustalenia kosztów realizacji przedsięwzięcia, 

- przekazano ref. PW w/m opracowaną dokumentację niezbędną do złożenia wniosku 

o dofinansowanie inwestycji.  

6) Modernizacja boiska do piłki nożnej w Łubowie: 

- określono zakres zadania, opracowano projekt oraz wystosowano zaproszenia do złożenia 

ofert na realizację inwestycji, 

- przekazano ref. PW w/m opracowaną dokumentację niezbędną do złożenia wniosku 

o dofinansowanie przedsięwzięcia. 

7) Budowa przyłącza energetycznego do placu rekreacyjnego w m. Rakowo: 

- wystąpiono do spółki Energa-Operator, uzyskano warunki techniczne podłączenia do sieci 

elektroenergetycznej oraz podpisano umowę na wykonanie przyłącza, 

- zadanie w trakcie realizacji. 

8) Przebudowa i wyposażenie świetlicy w Piławie: 

- wyłoniono inspektorów nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 

- przekazano wykonawcy teren budowy, 

- zadanie w trakcie realizacji. 

9) Przebudowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Łubowie: 

- trwa aktualizacja dokumentacji projektowej oraz kosztorysu niezbędnych do złożenia 

wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia. 

10) Budowa chodnika przy drodze gminnej (łącznik ul. Al. Niepodległości i ul. B. Chrobrego) w 

Bornem Sulinowie 

- zadanie w trakcie realizacji, zakończenie robót planowane do końca marca br. 

11) Wykonano awaryjną naprawę podmytej drogi gminnej dz. nr 69/2  w m. Ciemino na jeziorem. 

12) Wykonano awaryjną naprawę podmytej drogi gminnej dz. nr 14/9 w Silnowie. 

13) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. 

Silnowo, dz. nr 261 obręb Silnowo, gm. Borne Sulinowo” 

- w miesiącu grudzień 2018r. wystosowano zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie 

zadania, wyłoniono Projektanta, przygotowano i podpisano umowy, 

- wykonano I etap dokumentacji projektowej niezbędnej do przygotowania wniosku o 

dofinansowanie. 

- do 31-01-2019r. złożony zostanie wniosek o dofinansowanie do Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego w ramach programu przebudowy dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych. 

- trwają prace projektowe II etap. 

14) Budowa drogi na nieruchomości gminnej zlokalizowanej na dz. nr 7/25 obręb Borne 04 przy  

ul. Sportowej w Bornem Sulinowie, polegająca na  wykonaniu nawierzchni szutrowej wraz  

z włączeniem się do drogi gminnej dz. nr 7/9 obręb Borne 04 ul. Sportowa  

w Bornem Sulinowie oraz zjazdami do istniejących nieruchomości przyległych, 

- podpisano Umowę z Projektantem, trwają prace projektowe. 
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15) Budowa progów zwalniających z przebudową istniejących miejsc postojowych wraz ze 

zmianą stałej organizacji ruchu na terenie miasta Borne Sulinowo, 

- podpisano Umowę z Projektantem, trwają prace projektowe. 

16) Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku 152m wraz z przebudową zjazdów w Łubowie, 

gm. Borne Sulinowo, 

- Wystosowano zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych, czekamy na 

oferty. 

Pozostałe czynności: 

1) Bieżące sprawdzanie pod względem merytorycznym oraz opisywanie, aktualizacja zestawień 

oraz archiwizacja faktur przekazywanych do referatu związanych z inwestycjami 

wykonywanymi na rzecz Gminy Borne Sulinowo dotyczących m.in.: zakupu materiałów w 

celu bieżącego utrzymania obiektów komunalnych, remontów i przebudowy dróg na terenie 

miasta i gminy Borne Sulinowo, oznakowania poziomego i pionowego dróg i ulic, utrzymania 

i remontów odwadniania dróg, budowy i remontów chodników, placów i miejsc postojowych 

na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo; oświetleniem ulic, placów i dróg oraz 

wykonywaniem prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego. 

2) Monitorowanie i zgłaszanie awarii sieci oświetleniowych oraz monitorowanie napraw 

oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy. 

3) Monitorowanie oraz przekazywanie Instytucji Realizującej (ZMiGDP w Karlinie) 

wskaźników dotyczących energii odnawialnej, związanych z przeprowadzoną modernizacją 

budynku Szkoły w Juchowie. 

 

V. Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową: 

1) Wykonywano drobne prace remontowe w budynku Urzędu Miejskiego. 

2) Naprawy ubytków w nawierzchniach asfaltowych i szutrowych dróg na terenie BS. 

3) Trwają prace związane z czyszczeniem studzienek odwodnieniowych dróg na terenie 

miasta. 

4) Trwają prace związane z wycinką drzew na działkach gminnych. 

5) Wykonano naprawę zjazdu publicznego przy ul. Mickiewicza w Bornem Sulinowie wraz     

z przebudową studni sieci deszczowej. 

6) Przebudowano fragment chodnika przy ul. Orał Białego w celu umożliwienia przejazdu 

osobom niepełnosprawnym do ZOZ i apteki. 

7) Wykonano ścieżkę o nawierzchni szutrowej na przedłużeniu ul. Lipowej w Bornem 

Sulinowie w celu poprawy przejazdu dla osób niepełnosprawnych. 

8) Regulacja studni sieci deszczowej w terenach zielonych – 7szt. 

9) Demontaż zdegradowanych znaków informacyjnych – tras spacerowych około 70szt. 

10) Impregnowanie desek na przeznaczonych na remont pomostu (Dąbrowica). 

11) Ustawienie znaków zakazu w m. Krągi – 12szt. 

12) Zabezpieczenie studni na przyłączu budynku Słowackiego 9. 

13) Wymiana 2 uszkodzonych znaków drogowych na terenie miasta. 

14) Naprawa orynnowania na budynku Orlika. 

 

REFERAT ORGANIZACYJNY. 

1. W dniu 11.03.2019 r. podpisano umowę z zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty w sprawie 

trybu przekazywania w 2019 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie 

pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania. 
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2. Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 16/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. zakończyła 

procedurę naboru na stanowisko urzędnicze ds. organizacji i zarządzania placówkami 

oświatowymi w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie. W wyniku zakończenia naboru został 

wyłoniony kandydat do zatrudnienia na powyższe stanowisko. 

3. Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 27/2019 z dnia 22 lutego 2019 r.  

w dniu 06.03.2019 r. zakończyła procedurę naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze 

sekretarza w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie. W wyniku zakończenia procedury naboru 

został wyłoniony kandydat do zatrudnienia na powyższe stanowisko. 

4. W dniu 18.03.2019 roku zakończono procedurę związaną z zatrudnieniem dyrektora Centrum 

Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie bez ogłaszania konkursu na to stanowisko. W dniu 

01.04.2019 r. zostanie podpisana umowa z obecnym dyrektorem na okres 5 lat. 

5. W dniu 01.03.2019 r. na okres 6  miesięcy powierzono obowiązki dyrektora Szkoły  

w Jeleniu Pani Izabelli Kraemer. 

6. Dla Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowano ankietę z zakresu zadań  związanych             

z reformą oświatową z placówek oświatowych na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

7. W ramach zawartej umowy na realizację projektu Nr POPC.03.01.00-00-089/18-00 pt. „Ja             

w Internecie.”  w dniu 20.03.2019 r. rozpoczęły się szkolenia komputerowe. Planuje się 

przeszkolić 12 grup po 12 osób, tj. łącznie 144 osoby w różnych miejscowościach gminy Borne 

Sulinowo. Nadal twa rekrutacja uczestników. 

8. W miesiącu marcu br. Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku skierował do wykonywania prac 

społecznie użytecznych na terenie gminy Borne Sulinowo 16 osób. Docelowo skierowane zostaną 

jeszcze 2 osoby. 

9. Zgodnie z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku w miesiącu marcu 

zatrudniono 4 osoby w ramach prac publicznych. 

10. W miesiącu lutym nieodpłatną kontrolowana pracę na cele społeczne wykonywało na terenie 

gminy Borne Sulinowo łącznie 17 osób skazanych. 

11. W dniu 10 marca 2019 r. przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do Rady Miejskiej           

w Bornem Sulinowie w okręgu nr 8. Największą ilość głosów uzyskała Pani Magdalena 

Papierkiewicz, która została wybrana radną Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie. 

12. Trwają prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu 

Europejskiego, które zostały zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 

13. Zarejestrowano 3286 pism wpływających do Urzędu. 

14. Wysłano 3865 przesyłek poleconych, 385 listów zwykłych oraz około 80 sztuk plakatów. 

15. Pobrano opłatę skarbową w wysokości około 3773,00 zł. 

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

wywieszono 79 obwieszczeń oraz plakaty okolicznościowe. 

 

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI. 

1. Zatwierdzono zmiany w arkuszach organizacji szkół ( SP Borne Sulinowo, SP Jeleń, SP 

Łubowo, LO Borne Sulinowo) wynikające z obowiązku udzielania uczniom uczęszczającym 

do tych szkół pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizowaniu tej pomocy na zasadach 

określonych w rozporządzeniu (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 

stycznia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 1 stycznia 

2017 r.) 

2. Zatwierdzono zmiany w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie 

wynikające ze skorzystania przez nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia oraz w 

związku z przebywaniem przez nauczyciela na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. 

3. W związku z ustalaniem planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych w 

Powiecie Szczecineckim poinformowano Starostę Powiatu Szczecineckiego o planowanej od 

1 września 2019 r. działalności Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie. 
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ZARZADZANIE KRYZYSOWE 

Realizacja zadań: 

a) w zakresie spraw obronnych: 

- w dniu 01 marca 2019r.zakończono kwalifikację wojskową na terenie powiatu 

szczecineckiego Kwalifikacji wojskowej z terenu gminy Borne Sulinowo podlegało 51 osób  

w tym: 

 mężczyźni rocznika podstawowego (2000 r.) plan 39 stawiło się 37 co stanowi  

92, 5% stawiennictwa (trzem osobom nie doręczono wezwań do kwalifikacji w związku    

z niezamieszkiwaniem w miejscu stałego lub czasowego pobytu – aktualny adres pobytu 

nieznany), 

 mężczyźni z roczników starszych, którzy nie stawili się do kwalifikacji we 

wcześniejszych terminach, plan 6 stawiło się 3 (trzem osobom nie doręczono wezwań do 

kwalifikacji w związku z niezamieszkiwaniem w miejscu stałego lub czasowego pobytu – 

aktualny adres pobytu nieznany), 

 mężczyźni w związku z kategorią zdrowia B, plan 2 stawiło się 2, 

  kobiety, plan 4 stawiły się 4. 

  

Kwalifikację dla osób z terenu gminy Borne Sulinowo zaplanowano i zrealizowano 5 i 6 

lutego dla mężczyzn, 28 lutego dla kobiet w PKLek. w Szczecinku, w trakcie kwalifikacji: 

 rozpatrzono 4 wnioski dotyczące zmiany terminu stawienia się do kwalifikacji wojskowej 

2019r.; 

 przeprowadzono postępowanie wyjaśniające w stosunku do 6 osób, które nie odbierały 

korespondencji z UM w Bornem Sulinowie dotyczącej wezwań do kwalifikacji 

wojskowej; 

- opracowano i przesłano do ZUW WBiZK w Szczecinie "Bilans personelu medycznego            

z terenu Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok"; 

- przesłano do ZUW WBiZK w Szczecinie uzupełnioną „Ankietę Narodowego 

Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych stan na dzień 31.12.2018r. 

(Ankieta NKPPO)”; 

- sporządzono i przesłano do ZUW WBiZK w Szczecinie zestawienia świadczeń osobistych 

oraz rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie gminy w Bornem Sulinowie          

w 2019 roku; 

- opracowano i przesłano do WKU w Szczecinku "Wykaz środków transportowych i maszyn 

w Gminie Borne Sulinowo według stanu na dzień 15 lutego 2019”; 

- przeprowadzono postępowanie oraz wydano 1 decyzję w sprawie uznania osoby za 

posiadającą na wyłącznym utrzymaniu syna w związku ze służbą przygotowawczą w CSSP 

Koszalin w okresie 07.01-26.04.2019r.; 

- przeprowadzono postępowanie oraz wydano 3 decyzje w sprawie świadczenia 

rekompensującego za utracone wynagrodzenia z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych       

w miesiącu lutym 2019r.  żołnierzom rezerwy z terenu gminy Borne Sulinowo na kwotę 

9 923,06 zł. 

 

b) w zakresie obrony cywilnej: 

- opracowano i przesłano do starostwa powiatowego w Szczecinku „Sprawozdanie (ocena) 

OC na terenie gminy Borne Sulinowo za 2018 rok”; 

 

c)  w zakresie zarządzania kryzysowego: 

- opracowano „Plan Pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego 

w Bornem Sulinowie na rok 2019; 

- monitorowanie bieżących zagrożeń; 
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- opracowano i przesłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku informację o podjętych 

działaniach, osiągniętych efektach oraz wnioskach z ich realizacji w zakresie ferii 

zimowych placówek szkolnych, KP, BP, CKiR, SM realizowanych na terenie gminy. 

 

d) w zakresie zabezpieczenia ppoż. 

Stan zagrożenia pożarowego na terenie Gminy utrzymuje się na niskim poziomie.   

Na terenie gminy w m. Starowice w miesiącu lutym pomimo podjęcia działań ratowniczych 

przez jednostki straży pożarnych, całkowitemu zniszczeniu uległ dom wraz z całym 

wyposażeniem. 

 W pierwszym kwartale br. z uwagi na zmieniające się warunki pogodowe „Silne Wiatry” 

zagrożenie najczęściej występujące to uszkodzenia budynków, dachów, szkody                        

w drzewostanie. Uszkodzenia drzewostanu wzdłuż dróg (łamanie gałęzi i drzew) były 

najczęstszą przyczyną wyjazdów - interwencji OSP.  

Od 01 stycznia do 18 marca br. wydano 13 ostrzeżeń o zagrożeniach ( silny wiatr, marznące 

opady – gołoledź ) dla mieszkańców gminy zarejestrowanych w aplikacji „BLISKO”. 

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.  

W miesiącu marcu zaplanowano przeprowadzenie badań okresowych dla strażaków OSP z 

terenu gminy  - około 50 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


