
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  25 kwietnia  2019 r. 

 

SPOTKANIA 

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła w następujących 

spotkaniach: 

 24 kwietnia 2019r. – udział w spotkaniu ws. rewitalizacji regionalnej linii kolejowej na 

odcinku  Szczecinek-Runowo Pomorskie  z  PKP PLK S.A. w Szczecinie, 

 25 kwietnia 2019r. – spotkanie organizacyjne z Nadleśniczym Nadleśnictwa Borne Sulinowo, 

 26 kwietnia 2019r. -  udział w Walnym Zebraniu Członków LGD POJEZIERZE RAZEM      

w Starostwie Powiatowym w Szczecinku, 

 29 kwietnia 2019r. - zebranie wiejskie Sołectwa Piława– wybór sołtysa i rady sołeckiej, 

 30 kwietnia 2019r. - zebranie wiejskie Sołectwa Łączno– wybór sołtysa i rady sołeckiej, 

 01 maja 2019r. – otwarcie Pierwszomajowego Turnieju Gry w Bule w Bornem Sulinowie, 

 01 maja 2019r. – obchody I POLIGONU NORDIC WALKING – BORNE SULINOWO 

2019, 

 01 maja 2019r. – udział w przemarszu pn. Happening Pierwszomajowy w Bornem Sulinowie, 

 02 maja 2019r. – zawody pn. „Majówka z Wędką dla Dzieci” organizowaną przez Miejską 

Bibliotekę publiczną oraz Miejskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Bornem 

Sulinowie, 

 03 maja 2019r. – pokaz i występy „Auto Drift Show” administrowane przez CKIR w Bornem 

Sulinowie oraz Fundację BEZ RETUSZU w Bornem Sulinowie,  

 04 maja 2019r. – uczestnictwo w przeglądzie kapel „KAZIUKI NA WESOŁO” 

organizowane przez Stowarzyszenie Borneńskie Wrzosy, 

 04 maja 2019r. – udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Strażaka w Łubowie, 

 06 maja 2019r. - udział w posiedzeniu  Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług 

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

 06 maja 2019r. – zebranie wiejskie Sołectwa Juchowo– wybór rady sołeckiej, 

 07 maja 2019r. – udział w obchodach 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem 

Sulinowie, Filii  im. Józefa Niećki w Łubowie, 

 07 maja 2019r. - zebranie wiejskie Sołectwa Liszkowo – wybór rady sołeckiej, 
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 08 maja 2019r. – udział w Obchodach Dnia Zwycięstwa pod pomnikiem Poległych Żołnierzy 

Polskich i Radzieckich na Cmentarzu Komunalnym w Szczecinku, 

 08 maja 2019r. - zebranie wiejskie Sołectwa Kiełpino – wybór rady sołeckiej, 

 09 maja 2019r. – spotkanie w sprawie promocji turystycznej gmin leżących na terenie Wału 

Pomorskiego w Urzędzie Miejskim w Wałczu, 

 13 maja 2019r. -  zebranie wiejskie Sołectwa Krągi– wybór rady sołeckiej, 

 14 maja 2019r. – omówienie spraw organizacyjnych z Dyrektorem Centrum Kultury                 

i Rekreacji w Bornem Sulinowie, 

 14 maja 2019r. – spotkanie z Prezesem OSP Miasta Bornego Sulinowa ws kursu 

Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy pn. „W Bornem Sulinowie będzie bezpiecznie”, 

 14 maja 2019r. - zebranie wiejskie Sołectwa Śmiadowo– wybór sołtysa, 

 15 maja 2019r. – Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie na temat „Wspólnej 

Polityki Rolnej po 2020 roku”, 

 15 maja 2019r. - zebranie wiejskie Sołectwa Kucharowo– wybór sołtysa i rady sołeckiej(ZB), 

 16 maja 2019r. – podpisanie aktu notarialnego w Szczecinku, 

 16 maja 2019r. -  udział w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka w Szczecinku, 

 16 maja 2019r. – spotkanie organizacyjne z Klubem Sportowym „Orzeł” w Łubowie,  

 17 maja 2019r. – podpisanie umowy z FOGR – Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych 

Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie na przebudowę drogi w msc Silnowo, 

 18 maja 2019r. – otwarcie Mistrzostw Polski Gry w Bule osób niepełnosprawnych 

organizowanym przez Klub Sportowy  BORBUL w Bornem Sulinowie, 

 18 maja 2019r. – udział w IX Regionalnym Przeglądzie Zespołów Śpiewających i Kapel      

pn. „Wiosenny Piknik Folk” w Jeleniu, 

 18 maja 2019r. – udział w uroczystym otwarciu stadionu lekkoatletycznego na Światkach        

w Szczecinku, 

 20 maja 2019r. - zebranie wiejskie Sołectwa Rakowo– wybór rady sołeckiej, 

 

WYWIADY 

 

 17 kwietnia 2019r.- program samorządowy telewizja Gawex, 

 

W sprawach skarg i wniosków w okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa 

oraz  Zastępca  Burmistrza  przyjęli  42  interesantów. 
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SKARBNIK I REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU 
W OKRESIE OD 15.04.2019R. DO DNIA 17.05.2019R. 

1. W dniu 23 kwietnia 2019 roku na podstawie Zarządzenia Nr 41/2019 Burmistrza Bornego 

Sulinowa zaktualizowano rejestr udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Borne 

Sulinowo: 

REJESTR UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI  

PRZEZ GMINĘ BORNE SULINOWO  

Rok 2007 

Lp. Wystawca weksla Kwota poręczenia 

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. 78-400 Szczecinek 

4 509 489,60 zł 

    Rok 2011 

Lp. Wystawca weksla Kwota poręczenia 

1.  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji    

Sp. z o.o. 78-400 Szczecinek 

7 957 076,00 zł 

   Rok 2019 

Lp. Wystawca weksla Kwota poręczenia 

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych            

Sp. z o.o. 78-449 Borne Sulinowo  

300 000,00 zł 

                                   RAZEM:                              12 766 565,60 zł 

Stan poręczeń na dzień 23.04.2019r.                   2 651 667,94 zł 

2. W dniu 24 kwietnia 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 I kwartału roku 2019: 

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

- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręcze i gwarancji. 

3. W dniu 26 kwietnia 2019 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 

Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie za 

2018 rok, w tym: 

 

- bilans, 

- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), 

- zestawienie zmian w funduszu, 

- informację dodatkową. 

Sprawozdania zostały opublikowane na stronie www.bip.bornesulinowo.pl Budżet, majątek, 

zobowiązania/Sprawozdania finansowe UM w Bornem Sulinowie.  

4. W dniu 26 kwietnia 2019 r. podpisano umowę Nr 348/ZPS-4/75+/2019 z Wojewodą 

Zachodniopomorskim w sprawie dofinansowania z budżetu państwa realizacji zadań wynikających 

z Programu „Opieka 75+” w 2019 roku. Kwota przyznanej dotacji: 7.858,50 zł. 

http://www.bip.bornesulinowo.pl/
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5. W dniu 29 kwietnia 2019 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 

Zamiejscowy w Koszalinie bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina 

Borne Sulinowo sporządzony na dzień 31-12-2018r. Sprawozdanie zostało opublikowane na 

stronie www.bip.bornesulinowo.pl Budżet, majątek, zobowiązania/Sprawozdania finansowe JST   

w Bornem Sulinowie.  

 

6. W dniu 30 kwietnia 2019 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 

Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania finansowe zbiorcze za 2018 rok, w tym: 

- bilans jednostek budżetowych, 

- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) jednostek budżetowych, 

- zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych, 

- informację dodatkową jednostek budżetowych. 

Sprawozdania zostały opublikowane na stronie www.bip.bornesulinowo.pl Budżet, majątek, 

zobowiązania/Sprawozdania finansowe JST w Bornem Sulinowie.  

7. W dniu 29 kwietnia 2019 roku na podstawie Zarządzenia Nr 42/2019 Burmistrza Bornego 

Sulinowa podano do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy 

Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I 

kwartał 2019 roku:  

Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo  

za I kwartał 2019 roku 

Lp. Treść Plan (po zmianach) Wykonanie 

1 DOCHODY 48 911 719,71 12 436 989,60 

1.1 DOCHODY BIEŻĄCE 43 594 989,71 12 256 373,95 

1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE 5 316 730,00 180 615,65  

2 WYDATKI 46 578 387,71 10 732 441,85 

2.1 WYDATKI BIEŻĄCE 40 123 442,71 10 337 128,46 

2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE 6 454 945,00 395 313,39 

3. DEFICYT/NADWYŻKA (1-2) 2 333 332,00 1 704 547,75  

4 PRZYCHODY 1 000 000,00 500 000,00 

5. ROZCHODY 3 333 332,00 623 477,37 

 

Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych  

za I kwartał 2019 roku 

Gmina Borne Sulinowo dokonał umorzenia niepodatkowych należności budżetowych                     

w  I kwartale 2019 roku w wysokości 8.200,37 zł.   

8. Na podstawie Zarządzenia Nr 45/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 13 maja 2019 r. 

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

dochodów i wydatków bieżących o kwotę 386.775,94 zł, w tym na podstawie: 

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.65.11.2019.AK z dnia 26 kwietnia 2019 

r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 325.360,94 zł. z przeznaczeniem na zwrot 

http://www.bip.bornesulinowo.pl/
http://www.bip.bornesulinowo.pl/
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części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, 

poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w I terminie 

płatniczym 2019 r., rezerwa celowa b.p. poz. 7, działanie 21.5.4.3.W, 

 - pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.61.4.2019.AK z dnia 26 kwietnia 2019 

r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, 

rezerwa celowa b.p. poz. 55, działanie 13.1.4.1.W (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem 

Sulinowie), 

  - pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.8.5.2019.AK z dnia 26 kwietnia 2019 

r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 524,00 zł z przeznaczeniem na realizację 

zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej 

Rodziny, rezerwa celowa b.p. poz. 15, działanie 13.4.1.4.W, 

-  pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.11.9.2019.EM z dnia 29 kwietnia 2019 

r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 10.391,00 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.), 

rezerwa celowa b.p. poz. 25, działanie 13.1.2.1.W (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem 

Sulinowie), 

    - informacji Nr 34a PE Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie         

z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 14.500,00 zł na 

wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych         

w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.   

  Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 3.285,00 zł między 

paragrafami.  

 

REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY 
 

1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów  

 

LGD Pojezierze Razem, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, W Bornem Sulinowie 

będzie bezpiecznie. 

Zadanie realizowane w terminie od 28.02.2019r. do 30.09.2019r. przez OSP Miasta Bornego 

Sulinowa.  

W dniach 5-7, 12-14 i 26-28 kwietnia 2019r. zorganizowano w Bornem Sulinowie kurs 

Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP). Uczestniczyło w nim 50 osób z terenu gm., w tym strażacy 

OSP. Całkowity koszt zadania stanowi dofinansowanie w kwocie 46.640,76 zł. 

 

PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Dział. 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego  

Dn. 18.04.2019r. przesłano do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie dokumenty do 

zaliczki nr 1 na kwotę 40.944,09 zł. Dn. 19.04.2019r., w dn. otrzymania zaliczki, dokonano płatności 

zaliczki i wkładu własnego w łącznej kwocie 48.169,52 zł na rzecz Wykonawcy. Dn. 24.04.2019r. 

przesłano do ZMiGDP dokumenty rozliczeniowe do zaliczki nr 1.  

Dn. 24.03.2019r. wystąpiono do ZMiGDP z zapotrzebowaniem na zaliczkę nr 2 w kwocie 217.313,62 

zł. Dn. 16.05.2019r. przesłano do ZMiGDP dokumenty do wypłaty zaliczki nr 2. 

Trwają prace wykonawcze w terenie. 
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RPO WZ 2014-2020, Dział. 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej               

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

wypoczynku w Bornem Sulinowie 

Na wniosek Wydziału Wdrażania RPO WZ, opracowano i dn. 23.04.2019r. opublikowano w LSI2014 

oraz przesłano do UM WZ uzupełnienia i poprawki do złożonej dokumentacji aplikacyjnej.  

Wartość inwestycji wyceniono kosztorysowo na 5.694.636,98 zł, wnioskowane dofinansowanie na 

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

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Zachodniopomorski Orange Światłowód 

W związku z brakiem odpowiedzi, w dn. 24.04.2019r. ponownie zwrócono się pocztą elektroniczną do 

Orange Polska S.A z prośbą o uzasadnienie pominięcia w projekcie miejscowości Radacz i Strzeszyn.  

 

RPO WZ 2014-2020, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych, Budowa 

instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie 

Na wniosek Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych RPO WZ, opracowano i dn. 25.04.2019r. 

przesłano uzupełnienia do dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

zadanie. Postępowanie zostało ocenione pozytywnie.  

Na wniosek IZ/IP, dn. 08.05.2019r. wczytano w systemie SL2014 Zaświadczenie o wyborze 

Burmistrza Bornego Sulinowa celem zawarcia aneksu, ostatecznej akceptacji WoP i wypłaty 

refundacji w kwocie 81.794,69 zł. 

 

Fundusz Dróg Samorządowych, Przebudowa drogi gminnej w m. Silnowo nr 261 

Na wniosek ZUW w Szczecinie, opracowano i dn. 25.04.2019r. przesłano poprawki do wniosku. 

Wartość zadania wyceniono kosztorysowo na 1.594.074,14 zł, wnioskowane dofinansowanie na 

908.437,00 zł. 

 

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Moduł 3 
Dn. 26.04.2019r. przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie wniosek organu prowadzącego 

publiczne szkoły podstawowe o udzielenie wsparcia finansowego w 2019r. na organizację stołówek      

i miejsc spożywania posiłków w szkołach podstawowych w: Bornem Sulinowie, Jeleniu, Juchowie       

i Łubowie. Całkowity koszt zadania oszacowano na 309.015,89 zł, wkład własny na 62.547,70 zł. 

 

Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

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

w gminie Borne Sulinowo 

Zadanie  inwestycyjne polega na utworzeniu wielofunkcyjnych Otwartych Stref Aktywności w gminie 

Borne Sulinowo, zlokalizowanych w 2 miejscowościach: Juchowie i Jeleniu. 

Na wniosek Ministerstwa Sportu i Turystyki, dn. 26.04.2019r. przesłano pocztą elektroniczną 

oświadczenie Gminy Borne Sulinowo dot. posadowienia placu zabaw o charakterze sprawnościowym 

z ogrodzeniem w m. Jeleń. 

Realizacja zadania zaplanowana jest od 01.06.2019r. do 15.10.2019r.  

Całkowity koszt zadania oszacowano na 137.338,00 zł, dofinansowanie na 68.669,00 zł. 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020, 

Modernizacja budynku w Silnowie na filię biblioteczną MBP w Bornem Sulinowie 

W imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie złożono w Ministerstwie Kultury         

i Dziedzictwa Narodowego wniosek o udzielenie dofinansowania na zadanie inwestycyjne dot. 

przebudowy budynku byłej restauracji w Silnowie i zakupu wyposażenia do filii MBP: w formie 

elektronicznej przez Generator Witkac.pl w dn. 26.04.2019r., a kompletny wniosek w wersji 

papierowej do operatora programu, Instytutu Książki w Krakowie, w dn. 08.05.2019r. 

Realizację zadania przewidziano od 02.09.2019r. do 31.12.2020r.  

Całkowity koszt zadania wyceniono na 1.101.906,00 zł, kwotę wkładu własnego na 275.477,00 zł. 
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RPO WZ 2014-2020, Dział. 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie 

ogólnym, Wsparcie rozwoju usług społecznych poprzez utworzenie i zapewnienie bieżącego 

funkcjonowania mieszkania chronionego w Gminie Borne Sulinowo 

Dn. 29.04.2019r. otrzymano informację, iż wniosek został skierowany do negocjacji, a tym samym, 

zgodnie z Regulaminem Konkursu, przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej.  

W ramach zadania planowane jest utworzenie w lokalu mieszkalnym A1 przy Al. Niepodległości 46 

mieszkania chronionego dla 4 mężczyzn, w tym 2 z niepełnosprawnością, zagrożonych ubóstwem 

i/lub wykluczeniem społecznym. Koszt zadania oszacowano na 445.000,00 zł (koszt remontu               

i adaptacji, zakup wyposażenia, bieżące funkcjonowanie). Wnioskowana kwota z RPO WZ stanowi 

422.750,00 zł (95%). Wkład własny gminy w wys. 22.250,00 zł (5%) zostanie w całości pokryty          

z opłat wniesionych przez uczestników projektu.   

 

Fundusz Dróg Samorządowych, Przebudowa drogi w miejscowości Piława, gm. Borne Sulinowo 

Dn. 30.04.2019r. otrzymano z ZUW w Szczecinie informację o przyznaniu dofinansowania na zadanie 

w kwocie 349.220,53 zł i związanej z tym konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-

finansowego. Przeceniono kosztorys inwestorski zadania i dn. 07.05.2019r. przesłano do ZUW            

w Szczecinie zaktualizowany wniosek o dofinansowanie celem zawarcia umowy. Planowany termin 

realizacji zadania - lipiec - listopad 2019r.  

 

LGD Pojezierze Razem, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, „Kaziuki na wesoło”         

w Bornem Sulinowie 

Zadanie przewiduje organizację 3 wydarzeń kulturalnych w Bornem Sulinowie i zakup strojów dla 

Zespołu Borneńskie Wrzosy.  

Dn. 04.05.2019 r. odbyło się 1 z 3 zaplanowanych wydarzeń pn. Przegląd Kapel „Kaziuki na wesoło”.  

Całkowity koszt zadania stanowi dofinansowanie w kwocie 23.810,00 zł. 

 

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 

Dn. 07.05.2019r. zawarto z Wojewodą Zachodniopomorskim umowę na dofinansowanie zadania. 

Dn. 14.05.2019r. przesłano do ZUW w Szczecinie 1 egz. umowy wraz z Regulaminem Klubu Senior+ 

w Bornem Sulinowie. 

Realizacja zadania trwa od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Całkowity koszt zadania oszacowano na 

90.000,00 zł, wkład własny na 54.000,00 zł.  

 

Wał Pomorski  

Dn. 09.05.2019r. - udział w spotkaniu pilotażowym w Urzędzie Miejskim w Wałczu ws. przystąpienia 

Gminy Borne Sulinowo do stowarzyszenia „Wał Pomorski”. Celem stowarzyszenia będzie działalność 

w zakresie zagospodarowania turystycznego i udostępnienia umocnień Wału Pomorskiego na terenie 

gmin: Człopa, Wałcz, Mirosławiec, Jastrowie, Borne Sulinowo, Szczecinek i Biały Bór oraz 

pozyskania na ten cel środków finansowych z UE. Zadaniem stowarzyszenia będzie również 

opracowanie produktu turystycznego w formie wycieczek fakultatywno-historycznych dla młodzieży 

oraz grup zorganizowanych z prezentacją historycznych atrakcji turystycznych na terenie ww. gmin. 

Zaprezentowanie założeń projektu nastąpi w dn. 18.06.2019r. w Domu Kultury w Mirosławcu.  

 

PROW 2014-2020, Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Przebudowa i wyposażenie 

budynku świetlicy wiejskiej w m. Piława 

Na wniosek Wydziału PROW Urzędu Marszałkowskiego WZ, opracowano i dn. 10.05.2019r. 

przesłano I wyjaśnienia i uzupełnienia do dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na zadanie. Trwa ocena postępowania.  

Trwają prace na obiekcie. 

 

Ochrona przyrody, Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie 
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Opracowano i dn. 16.05.2019r. przesłano do WFOŚiGW w Szczecinie, Biura Koszalin, wniosek           

o dofinansowanie kwotą 44.000,00 zł zakupu oznakowanego radiowozu dla Straży Miejskiej                

w Bornem Sulinowie marki Dacia Duster. Wartość zadania oszacowano na podstawie zapytania 

ofertowego na poziomie 88.000,00 zł. 

 

PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, „Podróże kulturalne, czyli integracja 

lokalnej społeczności poprzez organizację imprez tematycznych o charakterze edukacyjnym         

i integrującym” 

Dn. 16.05.2019r. złożono wniosek w LGD POJEZIERZE RAZEM w Szczecinku. Realizację zadania 

zaplanowano od 01.06.2020r. do 31.10.2020r. Całkowity koszt zadania oszacowano na 60.445,00 zł, 

wkład własny na 21.984,00 zł. Projekt zakłada realizację 2 wydarzeń o charakterze edukacyjno-

kulturalnym: Romski Kwiat Paproci - 27.06.2020r. i Country Party w Piławie - 12.09.2020r.  

 

2. Promocja i turystyka 
 

a) media 

Opracowano i przekazano informacje do majowej wkładki Głosu Koszalińskiego „Regiony”. 

Dn. 13.05.2019r. zlecono w wydawnictwie Polska Press reklamę medialną atrakcji turystycznych 

Bornego Sulinowa. Materiał promocyjny w formacie 1/8 strony A3 ukaże się w dodatku „Wakacje 

Last Minute 2019” w ogólnopolskim nakładzie 250 tys. egz. 

b) strona internetowa  

Na bieżąco aktualizowano i modyfikowano stronę internetową Urzędu Miejskiego w Bornem 

Sulinowie www.bornesulinowo.pl oraz BIP.  

c) portal społecznościowy  

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

d) komunikator BLISKO 

Wysyłano mieszkańcom powiadomienia o ważniejszych wydarzeniach. 

e) materiały graficzne 

 opracowanie plakatu promującego koncert "Przegląd Kapel - Kaziuki na Wesoło", 

 opracowanie wzoru gratulacji dla nowożeńców zawierających związek małżeński                    

w borneńskim USC, 

 opracowanie planu sytuacyjnego obszaru miasta dla Auto Drift Show Borne Sulinowo 

2019, 

 opracowanie mapki przebiegu trasy I Poligonu Nordic Walking Borne Sulinowo 2019. 

 
f) materiały promocyjne 

Dn. 11.04.2019r. wyłoniono dostawcę gadżetów reklamowych, a dn. 15.04.2019r. podpisano umowę 

na zakup gadżetów reklamowych z dostawą do 30.04.2019r.  

Dn. 26.04.2019r. zlecono zakup ekologicznych toreb na gadżety reklamowe w ilości 500 szt.  

 

Dn.  16.04.2019r. wykonawca  dostarczył nową turystyczną ulotkę reklamową w ilości 10 tys. egz.       

w polskiej wersji językowej. Ulotka jest publikacją bezpłatną i będzie dostępna w Urzędzie Miejskim 

oraz Centrum Informacji Turystycznej. Część nakładu zostanie przekazana Miejskiej Izbie Muzealnej 

oraz lokalnym gestorom branży turystycznej.  

 

3. Zagospodarowanie turystyczne gminy 

 

Dn. 17.04.2019r. - udział w spotkaniu zorganizowanym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Borne 

Sulinowo ws. uregulowania gospodarki usuwania odpadów komunalnych oraz ustawienia kabin WC 

przy miejscach postoju i wodowania kajaków wzdłuż linii brzegowej rz. Piławy na odcinku most         

w Liszkowie - pierwszy jaz na rzece i most w kierunku m. Starowice. Prezes Zarządu Towarzystwa 

Przyjaciół Piławy zobowiązał się do usuwania odpadów komunalnych na moście w Liszkowie, 

pierwszym jazie na rzece oraz betonowym moście na pierwszym zalewie nadarzyckim.  

http://www.facebook.com/
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W trakcie kolejnego spotkania w Nadleśnictwie, w dn. 25.04.2019r., ustalono, że koszty usuwania 

odpadów komunalnych oraz ustawienia i serwisu kabiny WC w miejscu parkingowym przy moście     

k. Starowic w okresie od 1 czerwca do 31 września br. ponosić będzie Gmina Borne Sulinowo. Ze 

spotkania sporządzono pisemny protokół.  

 

Utworzenie kąpieliska w Bornem Sulinowie 

Zlecono ustawienie pojemnika na odpady zmieszane oraz ustawienie i serwis kabiny WC w okresie od 

1 maja do 31września br. W sezonie kąpielowym zlecone zostanie ustawienie 2 dodatkowych 

pojemników na odpady i dodatkowej kabiny WC dla osób niepełnosprawnych.  

Przygotowano projekt uchwały o utworzeniu kąpieliska miejskiego w Bornem Sulinowie oraz               

o okresie trwania sezonu kąpielowego na terenie gminy Borne Sulinowo.  

Do końca maja br., na terenie kąpieliska, zostanie posadowiony magazyn/domek dla ratowników. 

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem miejsca posadowienia obiektu.  

 

4. Organizacje pozarządowe 

Zamieszczono na stronie internetowej Urzędu, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń 4 oferty złożone  

w trybie „małych grantów” przez: 

 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Kuźnia Talentów” na realizację zadania publicznego  

pn. „Piknik - Majówka”, 

  Klub Sportowy „Borbul” na realizację zadania publicznego pn. „Gramy w bule czyli 

integrujemy się” – edycja III”, 

 Stowarzyszenie Kulturalne Folklor na realizację zadania pn. „Wiosenny Piknik Folk”  

w Jeleniu, 

 Klub Orientacji Sportowej na realizację zadania pn. „VII i XI runda Mistrzostw Pomorza  

i Kujaw”. 

Oferty podlegały ocenie opinii publicznej w ciągu 7 dni od daty ich opublikowania. Nie zostały 

zgłoszone żadne uwagi.  

 

Przygotowano umowy na realizację przez: 

 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Kuźnia Talentów” zadania publicznego  

pn. „Piknik - Majówka”. Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Borne Sulinowo kwotą 

2.000,00 zł. Dotacja została przyznana w trybie pozakonkursowym. 

  Klub Sportowy „Borbul” zadania publicznego pn. „GRAMY W BULE, CZYLI 

INTEGRUJEMY SIĘ” – edycja III”. Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Borne 

Sulinowo kwotą 3.000,00 zł. Dotacja została przyznana w trybie pozakonkursowym. 

 Klub Orientacji Sportowej zadania publicznego pn. „VII i XI runda Mistrzostw Pomorza  

i Kujaw”. Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Borne Sulinowo kwotą 2.500,00 zł. 

Dotacja została przyznana w trybie pozakonkursowym. 

 

Sporządzono sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Borne Sulinowo                         

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. Sprawozdanie opublikowano na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie i w BIP. 

Organizacjom z terenu gminy Borne Sulinowo udzielano pomocy merytorycznej w napisaniu ofert  

w trybie pozakonkursowym składanych do Starostwa Powiatowego w Szczecinku.  

 

5. Sport 

Przygotowano uroczystość wręczenia przez Burmistrza Bornego Sulinowa w dn. 25.04.2019r. podczas 

sesji Rady Miejskiej listów gratulacyjnych i stypendiów sportowych wybitnym sportowcom z gminy 

Borne Sulinowo. Ze spotkania sporządzono dokumentację fotograficzną i zamieszczono fotorelację     

z wydarzenia na stronie www.bornesulinowo.pl. 

  

6. Wydarzenia 

Dn. 11.04.2019r. - udział w spotkaniu organizacyjnym "Majówka 2019".  
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Dn. 01.05.2019r. - obsługa i udział w „Happeningu Pierwszomajowym” oraz „I Poligonie Nordic 

Walking”. Zapewniono oprawę medialną wydarzeń. Z przebiegu wydarzeń sporządzono dokumentację 

fotograficzną i zamieszczono fotorelację na stronie internetowej www.bornesulinowo.pl i fanpagu 

Urzędu Miejskiego na profilu społecznościowym „facebook”.  

Dn. 21.04.2019r. - udział w uroczystym złożeniu wiązanek kwiatów na cmentarzu wojennym             

w Krągach oraz cmentarzu radzieckim z pepeszą przy współudziale kilkuosobowej rosyjskiej delegacji 

z Moskwy, która w drodze do m. Torgau w Niemczech, w ramach rocznicy zakończenia II wojny 

światowej, odwiedziła Borne Sulinowo.  

Dn. 26.04.2019r. wydano zezwolenie na przeprowadzenie na terenie zlotu pojazdów militarnych         

w terminie 30 kwietnia - 4 maja 2019r. zamkniętej imprezy paramilitarnej pn. „Ziemia Niczyja Kartel 

III”. W ramach uzgodnień zlecono ustawienie w miejscu imprezy pojemników na odpady komunalne 

oraz ustawienie i serwis 3 kabin WC. 

 

7. Szkolenia 

Dn. 26.04.2019r. - udział w Walnym Zebraniu członków stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM 

 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA  

W zakresie Ochrony Środowiska 

1. Prowadzone są dwa postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

2. Wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

3. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w sprawie przyłączenia nieruchomości w m. 

Krągi      i Juchowo, gmina Borne Sulinowo do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

4. Prowadzone są dwa postępowania administracyjne wszczęte z urzędu w sprawie usunięcia 

odpadów z nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Łubowo i Borne Sulinowo, gmina 

Borne Sulinowo zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U.          

z 2018r. poz. 992 ze zm.). 

5. Prowadzone jest postępowanie dotyczące odebrania właścicielowi gospodarstwa położonego        

w miejscowości Silnowo 39, gm. Borne Sulinowo zwierząt zgodnie z decyzją znak 

ŚR.61400.02.2018.KB z dnia 29 marca 2018r. orzekającą o ich czasowym odebraniu. 

6. Podpisano umowę na koszenie trawy na terenie gminy Borne Sulinowo. 

7. Zakupiono 500 szt. sadzonek kwiatów -bratek. 

8. Podpisano umowę na realizację zadania pn. „Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy 

Borne Sulinowo w zakresie koszenia traw w obrębie pasów drogowych oraz wykonywania 

niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych”. 

9. Podpisano umowę na realizację zadania pn. Najem i serwisowanie kabin sanitarnych w m. 

Borne Sulinowo w okresie od 29.04.2019r. do 30.09.2019r. 

10. Udzielono odpowiedzi na pismo w sprawie utylizacji azbestu. 

11. Udzielono odpowiedzi na emaila w sprawie zanieczyszczania powietrza przez dwa podmioty: 

jeden z nich to Pokoje Gościnne „Eden”, ul. Parkowa 2 drugi to pasaż handlowy, ul. Sosnowa 

4. 

12. Wystosowano do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w 

Szczecinku pismo w sprawie przeprowadzenia kontroli schroniska pod kątem warunków 

bytowania znajdujących się w schronisku zwierząt bezdomnych przekazanych przez tut. 

Urząd. 

13. Wystosowano do właściciela nieruchomości pismo w sprawie zanieczyszczenia odpadami 

nieruchomości oznaczonej działką nr 37/32 obr. 06 Borne w m. Borne Sulinowo z prośbą               

o podjęcie stosownych kroków celem ich usunięcia. 

14. Wystosowano do właściciela nieruchomości pismo w sprawie przyłączenia do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej nieruchomości oznaczonej działką nr 7/271 obręb Borne 05 w m. Borne 

Sulinowo. 
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15. Wystosowano do właścicieli nieruchomości pisma w sprawie zanieczyszczenia odpadami               

i obornikiem działek nr 237/3 i nr 240/11 obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo. 

16. Przesłano wypełnioną ankietę w sprawie ocen oddziaływania na środowisko w postępowaniu 

administracyjnym.  

17. Przesłano wypełnioną ankietę ZPO (13) obejmującą zagadnienia związane z gospodarką 

wodno-kanalizacyjną na terenie gminy Borne Sulinowo.  

18. Opisywanie faktur –na bieżąco. 

19. Zaktualizowano ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Borne 

Sulinowo. 

20. Zaktualizowano ewidencję zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Borne Sulinowo. 

21. Zaktualizowano bazę azbestową gromadzącą i przetwarzającą informacje uzyskane  

22. z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo. 

23. Wydawanie zezwoleń na amatorski połów ryb w roku 2019 na Jeziorze Śmiadowo. 

 

W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa 

24. Rozpatrzono 11 zgłoszeń o zamiarze usunięcia drzewa.  

25. Rozpatrzono 2 wnioski dot. zezwolenia na usunięcia drzew/krzewów.  

26. Przyjęto do rozpatrzenia 3 wnioski dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

27. Sporządzono 2 umowy dot. przekazania drewna. 

28. Wystąpiono z 6 wnioskami do Starosty Szczecineckiego o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew/krzewów. 

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

Sulinowo.   

30. Potwierdzono 4 oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej 

powierzchni użytków rolnych  wchodzących w skald gospodarstwa rodzinnego w danej 

gminie.    

31. Odpowiedziano na 2 pisma ze Starostwa Powiatowego w Szczecinku dot. wartości mienia 

pozostawionego poza granicami państwa polskiego prawa własności lub użytkowania 

wieczystego do nieruchomości Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta i gmin Borne 

Sulinowo 

W zakresie gospodarki odpadami. 

32. Bieżąca aktualizacja zestawienia dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bornem 

Sulinowie, zawierającego informację o nieruchomościach na które zostały złożone deklaracje 

w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami. 

33.   Przygotowano i wysłano odpowiedzi na bieżącą korespondencję dot. gospodarki odpadami 

komunalnymi. 

34. Opisywanie faktur dot. Gospodarki odpadami – na bieżąco. 

35. Wprowadzono do programu GOMIG - deklaracje oraz zmiany i korekty deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo  - 73 szt. 

36. Wydawanie zezwoleń na amatorski połów ryb na jeziorze Śmiadowo w roku 2019.  

37. Przygotowano uchwały zmieniające w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty oraz              

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości. 

38. Przygotowano umowy na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych.  

39. Sporządzono Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Borne 

Sulinowo za 2018 r. 

40. Przygotowano sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 

na terenie gminy Borne Sulinowo  w okresie od dnia 01 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 

2019 r. 
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41. Wydano decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(podwyższona stawka) – 2 szt. 

42. Zakończono postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi – 1 szt. 

43. Zakończono postępowanie w sprawie umorzenia zaległości w opłacie za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi – 1 szt. 

44. Wydano decyzję umarzającą postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 szt. 

45. Wydawanie zezwoleń na amatorski połów ryb na jeziorze Śmiadowo w roku 2019. 

 

W zakresie zamówień publicznych 

46. Podpisano umowę na realizację zadania Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy 

wiejskiej   w m. Piława. 

47. Przygotowano i przeprowadzono postępowania przetargowe na zadanie odbiór                                 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych. 

48. Nadzór nad realizacja zadania Rozwój terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo. 

 

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

w okresie od dnia 12 kwietnia 2019 r. do dnia  20 maja 2019r.   

 

1. Wydano 6 zawiadomień informujących o zakończeniu postępowanie o ustalenie opłaty 

adiacenckiej. 

2. Wydano zawiadomienie o zakończeniu postępowania, w celu wydania decyzji o przekazanie 

nieruchomości w trwały zarząd.  

3. Wydano rezygnacją z prawa pierwokupu nieruchomości. 

4. Wysłano 10 informacji o toku sprzedaży nieruchomości. 

5. Sporządzono 4 karty z zakresu zarządzania mieniem gminnym.  

6. Zawarto akt notarialny zbycia lokalu mieszkalnego. 

7. Zawarto 2 akty notarialne zbycia nieruchomości gruntowych. 

8. Wystosowano odpowiedź na złożony wniosek o nabycie nieruchomości.  

9.  Sporządzono i wywieszono 2 informacje z zakresu przeprowadzonych przetargów. 

10. Sporządzono 4 wykazy na sprzedaż nieruchomości oraz podano do publicznej wiadomości 

poprzez przesłanie do sołtysów w celu umieszczenia na tablicach ogłoszeń, umieszczenie na 

stronie internetowej urzędu i w  BIP, na tablicy ogłoszeń     w siedzibie urzędu oraz w prasie.  

11. Sporządzono 13 ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości oraz podano do publicznej 

wiadomości poprzez przesłanie do sołtysów w celu umieszczenia na tablicach ogłoszeń, 

umieszczenie na stronie internetowej urzędu i w  BIP, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz 

w prasie.  

12. Opisano 20 szt. faktur dot. mieszkaniowego zasobu oraz zleconych usług.  

13. Rozliczono fundusze remontowe za lokale komunalne wchodzące w skład Wspólnot 

Mieszkaniowych.  
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14. Rozliczono dostawę mediów do nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Borne 

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

15. Sporządzono 3 informacje dotyczące naliczonego podatku VAT z tyt. zbycia/ nabycia mienia 

gminnego w ilość pism - 3. 

16. Zlecono zamówienia m.in. na: 

      wyceny nieruchomości,  

      wykonanie wypisów i wyrysów – 5 działek, 

      publikację w prasie ogłoszeń i wykazów w prasie 20 działek, 

 wykonanie prac geodezyjnych dot. 2 nieruchomości.       

17. Sporządzono deklarację na podatek od nieruchomości DN-1. 

18. Zawarto 6 umów dzierżaw na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne  Sulinowo. 

19. Rozwiązano 3 umowy dzierżawy. 

20. Wystosowano 4 żądania zapłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania 

z nieruchomości gminnej. 

21. Wysłano 2 wezwania ostateczne – przesądowe o opróżnienie i wydanie bezumownie  

zajmowanych nieruchomości.   

22. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości 8 wykazów nieruchomości przeznaczonych do 

dzierżawy.  

23. Nadano 20 nieruchomościom numery porządkowe. 

24.  Wprowadzono 20 nowo nadanych numerów porządkowych do programu Internetowy Menager 

Punktów Adresowych. 

25. Wysłano 20 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego do Starostwa Powiatowego                

w Szczecinku. 

26. Wysłano 20 pism do Urzędu Statystycznego w Koszalinie, informujących o nadaniu numerów 

porządkowych. 

27. Przygotowano w odpowiedzi na interpelację radnego Zestawienie wybranych nieruchomości 

Gminy Borne Sulinowo przeznaczonych do zagospodarowania lub wykorzystania tj. obręb 

Silnowo, obręb Borne 04, obręb Borne 05, Borne 06. 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA 

I. Przygotowano i wydano: 

 

1. Wydano 23 zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Wydano 12 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. wydano 1 zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego          

z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

4. Wydano 1 decyzje o warunkach zabudowy. 

5. Wszczęto 1 postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. 
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6. Wydano 9 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. 

7. Wydano 1 decyzje rozgraniczeniową nieruchomości. 

8. Udzielono 6 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. 

Dnia 2 lipca 2018 r. odstąpiono od umowy na sporządzenie studium oraz mpzp przez ITP Biuro 

Inwestycji, Technologii i Planowania Przestrzennego Sp. z o. o.      

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. 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został zaopiniowany bez uwag 

przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.  

INWESTYCJI 

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

na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo w okresie międzysesyjnym 

 

1. Wydano 3 decyzje, w których naliczono opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg 

publicznych w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 

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

2. Wydano 3 decyzje zezwalające 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. 
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3. Wydano 8 uzgodnień zezwalających na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej           

w pasie dróg wewnętrznych oraz na udostępnienie pasa drogowego  

na cele budowlane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.      

w na terenie gminy Borne Sulinowo. 

4. Zawarto 5 umów, w których naliczono opłaty za zajęcie nieruchomości drogowej  

w związku z wbudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy Borne 

Sulinowo. 

5. Stosownie do art. 7 ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych (Dz. U z 2018r. 

poz.2068 z późn. zm.) wystąpiono do Zarządu Powiatu Szczecineckiego o opinię              

w sprawie zaliczania drogi o znaczeniu lokalnym w m. Piława do kategorii drogi gminnej.   

 

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) Budowa przyłącza energetycznego do wiaty rekreacyjnej w m. Rakowo: 

- zadanie w trakcie realizacji. 

4) Zagospodarowanie terenu działki gminnej w m. Jelonek: 

- wykonano I etap realizacji obejmujący usunięcie korzeni po wycince drzew, usunięcie 

kamieni, gruzu i wyrównanie terenu. 

5) Wykonano bieżące remonty dróg w m. Kolanowo i Kiełpino. 

 

6) Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piławie: 

- zadanie w trakcie realizacji. 

7) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej                   

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

- wykonano dokumentację projektową, 

- złożono wniosek o dofinansowanie, 
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- trwa postępowanie administracyjne w zakresie uzyskania zgody na wycinkę drzew 

zlokalizowanych w pasie drogowym. 

8) 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, 

- złożono wniosek o pozwolenie na budowę drogi. 

9) 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. 

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

gm. Borne Sulinowo, 

- podpisano Umowę z wykonawcą – przewidywany termin realizacji do 30.06.2019r. 

11)  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i gminy Borne 

Sulinowo” 

- wykonano I etap remontów tj. około 80% zadania, w okresie jesiennym przewiduje się 

wykonanie pozostałych 20% zakresu zadania. 

- naprawy nawierzchni bitumicznych dokonano na drogach gminnych w m. Kiełpino, Dąbie, 

Silnowo, Piława, Uniemino, Łubowo, Nobliny i w Bornem Sulinowie. 

12) Wykonanie robót drogowych w m. Radacz, gm. Bornem Sulinowie związanych z  budową 

chodnika o szerokości 1,5m z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni około 80,00m
2
 oraz 

zjazdów do nieruchomości przyległych o powierzchni 20,00m
2
 w pasie drogi wewnętrznej, 

dz. nr 76/1 obr. Radacz,  gm. Borne Sulinowo.   

- dnia 09-05-2019r. zakończono realizację zadania, podpisano protokół odbioru . 

13) Przebudowa drogi dz. nr 54/2, 55/123, 14/3 obręb 07 – łącznika ul. B. Chrobrego i Al. 

Niepodległości. Wystosowano zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie nowej nawierzchni 

asfaltowej. 

- trawa procedura wyłonienia wykonawcy – przewidywany termin realizacji lipiec 2019r. 

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. 
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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) Odbudowano dwa wpusty drogowe w ul. Parkowej. 

5) Odbudowano jedną studnię kanalizacyjną w ul. Słowackiego. 

6) Naprawa bram w budynku magazynowym w Silnowie. 

7) Udrożnienie drogi wewnętrznej w Silnowie. 

8) Usunięto trzy drzewa zagrażające bezpieczeństwu ruchu przy ul. Targowej, Orła Białego, 

Parkowej i przy plaży miejskiej. 

9) Trwają prace wycinki zakrzaczeń nad jeziorem Śmiadowo. 

10) Rozpoczęto koszenia traw na terenach publicznych. 

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI 

1. Zatwierdzono zmiany w arkuszu organizacji  w SP w Bornem Sulinowie polegające na 

przydziale 16 godzin nauczania indywidualnego dla dwojga uczniów. 

2. Przesłano do zaopiniowania przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty arkuszy 

organizacji szkół z terenu gminy Borne Sulinowo na rok szkolny 2019/2020. Wszystkie 

arkusze zostały pozytywnie zaopiniowane i uznane za zgodne z przepisami prawa. 

3. Przesłano do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych projekt 

uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie ustalenia planu sieci szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo oraz określenia  granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. Projekt został pozytywnie 

zaopiniowany przez ZKO. Związki zawodowe do 17.05.2019 r. nie udzieliły odpowiedzi.  

4. Przygotowano projekt ugody między strajkującymi nauczycielami a dyrektorami szkół, która 

umożliwiła rozłożenie maksymalnie na 6 rat ich zobowiązań wobec szkół.  

5. Inspektorowi ds. Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi zlecono udział              

w szkoleniu dotyczącym dofinansowania pracodawcom przez gminy kosztów kształcenia 

pracowników młodocianych. 

6. Zarządzeniem Burmistrza powołano dwie komisje: 

a. do rozpatrzenia wniosków o przyznanie dopłat do czesnego w ramach dofinansowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Borne 

Sulinowo. 

b. opiniującej wnioski o przyznanie świadczeń ze środków przeznaczonych na pomoc 

zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo 

zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym. 

7. Wpłynął wniosek od Ogniska ZNP  w Bornem Sulinowie w sprawie podwyższenia kwoty 

wynagrodzenia zasadniczego pracowników obsługi zatrudnionych w LO oraz w SP w Bornem 
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Sulinowie do 2250, 00 zł, aby stanowiła ona kwotę bazową do naliczania dodatków stażowych 

oraz ewentualnych premii. 

8. Zarząd Oddziału ZNP w Bornem Sulinowie wystosował zaproszenie do Burmistrza Bornego 

Sulinowa do udziału w części otwartej zebrania sprawozdawczo-wyborczego związku, które 

odbędzie się w dn. 29 maja 2019 r. w SP w Juchowie. 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

W zakresie zarządzania kryzysowego: 

a) w zakresie spraw obronnych: 

- wszczęto trzy postępowania administracyjne na wniosek Wojskowego Komendanta 

Uzupełnień w Szczecinku w sprawie złożenia wyjaśnień w związku z nieodbieraniem 

przesyłek z WKU oraz wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia postępowania 

administracyjnego w ww. sprawach wobec osób z terenu gminy Borne Sulinowo 

podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony;  

b) w zakresie obrony cywilnej: 

- zaplanowano odbiór ze  starostwa powiatowego w Szczecinku sprzętu po dokonanej 

kalibracji w ZUW Szczecinie (warsztat sprzętu OC) rentgenometr KOS-1, 5 szt., 

sygnalizatora promieniowania RS-70, rentgenoradiometr DP-75; 

c)  w zakresie zarządzania kryzysowego: 

- monitorowanie bieżących zagrożeń; 

od 16 kwietnia do 17 maja br. wydano 5 ostrzeżeń o zagrożeniach (4 x 

przymrozki/1stopień, 1 x silny wiatr/1 stopień) dla mieszkańców gminy zarejestrowanych 

w aplikacji „BLISKO”. 

d) w zakresie zabezpieczenia ppoż. 

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

W ostatnim okresie wypalanie traw, pożary ściółki leśnej było najczęstszą przyczyną 

wyjazdów - interwencji OSP.  

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 kwietniu dokonano kwartalnego rozliczenia kart pojazdów oraz sprzętu 

pożarniczego oraz naliczono i wypłacono ekwiwalent za udział strażaków SOP  

z terenu Gminy Borne Sulinowo w działaniach ratowniczych i szkoleniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


