
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  19 listopada 2018 r. 

 

SPOTKANIA 

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła w następujących 

spotkaniach: 

 21 listopada 2018r. – spotkanie organizacyjne w spr. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

w Bornem Sulinowie, 

 21 listopada 2018r. – udział w obchodach Dnia Pracownika Socjalnego – MGOPS  w Bornem 

Sulinowie, 

 22 listopada 2018r. – udział w konferencji pn. „Radacz. Studium Krajobrazu kulturowego-

przywrócenia tożsamości miejsca” organizowanej pod patronatem Ambasady Republiki 

Niemiec oraz Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w w siedzibie Fundacji im. 

Stanisława Karłowskiego w Juchowie, 

 26 listopada 2018r. – spotkanie organizacyjne w spr. obchodów „Sylwestra”  w Bornem 

Sulinowie, 

 26 listopada 2018r. - Rada Nadzorcza PUK Sp. z o.o. Borne Sulinowo,  

 27 listopada 2018r. – spotkanie organizacyjne w Szkole Podstawowej w Juchowie, 

 28 listopada 2018r. – spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Trzeźwościowego - Klub 

Abstynenta „Pierwszy Krok” w Bornem Sulinowie, 

 28 listopada 2018r.- spotkanie organizacyjne z przedstawicielami Polskiego Związku 

Wędkarskiego, Koła w Bornem Sulinowie, 

 30 listopada 2018r. - spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Bornego Sulinowa, 

 03 grudnia 2018r. – omówienie spraw organizacyjnych z przedstawicielami Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Szczecinku, 

 04 grudnia 2018r. - udział w spotkaniu z Prezesem Międzygminnego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, 

 05 grudnia 2018r. - spotkanie organizacyjne z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Bornem 

Sulinowie p. Wiesławem Tranbowiczem, 

 05 grudnia 2018r. – omówienie spraw  organizacyjnych z Prezesem  Akrobatycznego 

Ludowego Klubu Sportowego (ALKS) w Bornem Sulinowie, 

 06 grudnia 2018r. – spotkanie z przedstawicielami Klubu Sportowego „BOR-BUL”, 
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 06 grudnia 2018r. – spotkanie z przedstawicielami Polskiego Związku Emerytów Rencistów     

i Inwalidów w Łubowie, 

 06 grudnia 2018r. – spotkanie z potencjalnym inwestorem, Panem Andrzejem Bączkiem - 

Prezesem Firmy Eko Erde Sp. z o.o. Marki, 

 06 grudnia 2018r. –  omówienie spraw organizacyjnych z panem Dariuszem Skibą, Prezesem 

Uczniowskiego Klubu Sportowego ‘Taekwondo” w Bornem Sulinowie, 

 07 grudnia 2018r. – uczestnictwo w posiedzeniu Rady Powiatowej Powiatu Szczecinek 

Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, 

 08 grudnia 2019r. – „Spotkanie ze Świętym Mikołajem” – Stowarzyszenie Trzeźwościowe 

Klub Abstynentów „Pierwszy Krok”, 

 10 grudnia 2018r. - spotkanie organizacyjne z Dyrektorami Szkół Podstawowych           

Łubowa  p. Stanisławą Płaszczyńską oraz Juchowa p. Iwoną Mrozicką, 

 10 grudnia 2018r. – spotkanie organizacyjne z przedstawicielem Klubu Aktywnego Seniora 

AS w Bornem Sulinowie, 

 10 grudnia 2018r. –  uczestnictwo w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy                      

w Szczecinku, 

 10 grudnia 2018r. – omówienie spraw bieżących z kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, 

 11 grudnia 2018r. - spotkanie w spr. współpracy ze Stowarzyszeniem Zawsze Czujni „Semper 

Vigilant” Murowana Goślina, 

11 grudnia 2018r. – omówienie spraw bieżących z przedstawicielem Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Bornem Sulinowie,  

 11 grudnia 2018r. – spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Kiełpino, 

 12 grudnia 2018r. – spotkanie z p. Pawłem Szulganiuk, przedstawicielem Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie Rejon Szczecinek, 

 

Zaplanowane spotkania : 

 13 grudnia 2018r.  – udział w spotkaniu - zakończenia projektu – Borneński Uniwersytet 

Trzeciego Wieku, 

 13 grudnia 2018r. – spotkanie wigilijne – Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji        

Sp. z o.o. w Szczecinku, 

 14 grudnia 2018r. – spotkanie z przedstawicielem „Energa Oświetlenie”  Sp. z o.o. Region 

Zachód  Karlino, 

 15 grudnia 2018r. - kolacja wigilijna – Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów        

w Bornem Sulinowie 

 15 grudnia 2018r. – spotkanie wigilijne –Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii 

Bornego Sulinowa, 



3 
 

 17 grudnia 2018r. -  udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej PUK Sp.z o.o. w Bornem 

Sulinowie, 

 17 grudnia 2018r. –  kolacja wigilijna – Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów        

w Łubowie, 

 18 grudnia 2018r. - udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników  Międzygminnego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, 

 20 grudnia 2018r. – udział spotkaniu wigilijnym dla osób starszych i samotnych – 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, 

 

WYWIADY 

 21 listopada 2018r. – program samorządowy - TV Gawex,  

 07 grudnia 2018r. -   program samorządowy - gazeta Głos Koszaliński  

 12 grudnia 2018r. -   program samorządowy - Gazeta Szczecinecka, 

 

W sprawach skarg i wniosków w okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa 

oraz  Zastępca  Burmistrza  przyjęli  45  interesantów. 
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REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU 

W OKRESIE OD 15.11.2018R. DO DNIA 10.12.2018R. 

1. Na podstawie Zarządzenia Nr 84/2018 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 27 listopada 2018 r. 

dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o łączną kwotę 780.502,87 zł, w tym na podstawie: 

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.127.5.2018.EM z dnia 9 listopada 2018 r.      

w sprawie dokonania zmian w planie dotacji celowych dla Gminy, w tym: 

 - zmniejszenie o kwotę 113.400,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczenia oraz 

sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu "Dobry start", zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

"Dobry Start" (Dz.U. poz. 1061), działanie 13.4.1.5.W, 

- zwiększenie o kwotę 317.374,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty świadczeń 

wychowawczych oraz sfinansowanie kosztów obsługi, zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.), działanie 13.4.1.5.W, 

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.24.9.2018.EM z dnia 14 listopada 2018 r.       

w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 158,00 zł na realizację zadań związanych            

z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, rez. cel. b.p. 

poz. 15, działanie 13.4.1.4.W, 

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.92.8.2018.PW z dnia 16 listopada 2018 r.      

w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 10.758,77 zł z przeznaczeniem na realizację 

zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, 

ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych, działanie 16.1.1.2.W, 

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.129.18.2018.MR z dnia 19 listopada 2018r.   

w sprawie dokonania zmian w planie dotacji celowych dla Gminy, w tym: 

- zwiększenia o kwotę 370.205,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na 

podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla 

opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, działanie 13.4.1.1.W, 

 - zwiększenia o kwotę 4.602,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, działanie 

20.1.3.1.W, 

 - pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.118.14.2018.AK z dnia 20 listopada            

w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 11.286,10 zł z przeznaczeniem na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób                   

z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, działanie 13.1.2.2.W, 

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.110.9.2018.PW z dnia 20 listopada 2018 r.      

w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 179.519,00 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 

konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, rez. cel. b.p. poz. 

45, działanie 19.1.4.6.W - Przebudowa drogi w m. Radacz, gm. Borne Sulinowo. 
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Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 132.912,65 zł między 

rozdziałami i paragrafami, w tym: 

- 46.573,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr ZSŁ 3010/12/18 z dnia             

18 września 2018 roku, 

- 6.125,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014.8.2018 z dnia                

7 listopada 2018 roku, 

- 5.070,00 zł z budżetu organu do budżetu Szkoły Podstawowej w Juchowie na podstawie pisma          

Nr SP.3014.8.2018 z dnia 7 listopada 2018 roku, 

i wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 171.519,00 zł między zadaniami inwestycyjnymi 

kontynuowanymi tj. z środków własnych gminy zaplanowanych na Przebudowę drogi w m. Radacz, 

gm. Borne Sulinowo (uzyskanie większego, niż to planowano dofinansowania) z przeznaczeniem na 

Remont i przebudowę dróg gminnych.  

2. W dniu 28 listopada 2018 roku wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie    

Nr K.0021.631.DT.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie przekazania uchwał Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 listopada 2018 roku: 

Nr CDXXXIII.745.2018 w sprawie wydania pozytywnej opinii o projekcie uchwały budżetowej 

gminy Borne Sulinowo na 2019 rok; 

Nr CDXXXIII.746.2018 w sprawie wydania pozytywnej opinii o projekcie uchwały w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2019-2030. 

W dniu 4 grudnia 2018 roku podpisano aneks Nr 2/2018 do umowy z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie 

udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania dożywiania dzieci i zapewnienia 

posiłku osobom tego pozbawionym w 2018 roku tj. wyrażono zgodę na zmniejszenie udziału 

procentowego środków własnych Gminy z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa      

w zakresie dożywiania” w 2018 r. do kwoty nie mniejszej niż 40.500,00 zł co stanowi w zaokrągleniu 

20,00 % przewidywanych kosztów realizacji Programu. Aneks Nr 1/2018 z dnia 28 czerwca 2018 

roku wkład własny Gminy 88.667,00 zł, co stanowiło 35,37 % przewidywanych kosztów realizacji 

Programu.   

W terminie do dnia 21 grudnia 2018 roku zostaną przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej          

w Szczecinie miesięczne sprawozdania Rb-27S i Rb-28S za listopad 2018 r.  

 

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

1. Zawarto 10 umów dzierżaw na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne  Sulinowo. 

2. Rozwiązano 2 umowy dzierżawy. 

3. Sporządzono 4 aneksy do umów dzierżaw. 

4. Wystosowano 5 żądań zapłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania 

z nieruchomości gminnej. 

5. Zawarto 4 umowy udostępnienia terenu na cele budowlane.  

6. Nadano 6 nieruchomościom numery porządkowe.  
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7. Zawarto umowę na zarządzanie targowiskiem miejskim „Mój Rynek”. 

8. Zawarto umowę na administrowanie cmentarzami komunalnymi położonymi na terenie Gminy 

Borne Sulinowo. 

9. Zawarto 2 umowy na wykonanie usług w ramach utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 

położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo.  

10. Sporządzono projekty uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie wyrażenia zgodny 

na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Borne Sulinowo.  

11. Sporządzono projekty uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie zbycia 

nieruchomości stanowiących własność gminy Borne Sulinowo.  

12. Sporządzono comiesięczne żądania odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokali socjalnych 

komunalnych dotyczące 10 lokali mieszkalnych. 

13. Sporządzono obciążenie Najemców, Właścicieli i Biorących w użyczenie z tytułu zakupu opału 

węglowego, dostarczania wody i odprowadzania ścieków, usługi palenia w piecu centralnego 

ogrzewania. 

14. Zarejestrowano 15 wniosków o najem lokalu socjalnego/ komunalnego na rok 2018. 

15. Poddano wstępnej weryfikacji 51 wniosków o najem lokalu socjalnego/ komunalnego na            

rok 2018. 

16. Wnioskujących o najem lokalu socjalnego/ komunalnego wezwano do uzupełnienia braków 

formalnych w złożonych wnioskach. 

17. Wnioski o najem lokalu socjalnego/ komunalnego skompletowano i przekazano na posiedzenie 

Komisji Mieszkaniowej. 

18. Udział w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej podczas której rozpatrzono 13 wniosków o najem 

lokalu socjalnego/ komunalnego. 

19. Sporządzono deklaracje podatkowe. 

20. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości 8 ogłoszeń o przetargach na nieruchomości 

przeznaczone do sprzedaży. 

21. Opisano 10 szt. faktur dot. mieszkaniowego zasobu.  

22. Wystosowano 12 pism do osób zainteresowanych nabyciem nieruchomości. 

23. Wystosowano 3 pisma informacyjne do osób nabywających nieruchomości.  

24.  Ogłoszono 6 przetargów na sprzedaż nieruchomości. 

25. Sporządzono 6 protokołów po przeprowadzonych negatywnych przetargach.  

26. Sporządzono 3 protokoły po przeprowadzonych pozytywnych przetargach na sprzedaż   

nieruchomości gminnych. 

27. Sporządzono i wywieszono 9 informacji o wynikach przeprowadzonych przetargów. 

28. Rozliczono fundusz remontowy za lokale komunalne wchodzące w skład Wspólnot 

Mieszkaniowych.  



7 
 

29. Rozliczono dostawę mediów do nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Borne 

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

30. Opisano faktury i przekazano do Referatu Finansów i Budżetu celem uregulowania płatności.   

31. Sporządzono informację dotyczącą naliczonego podatku VAT z tyt. zbycia/ nabycia mienia 

gminnego. 

32. Zlecono zamówienia m.in. na: 

 wycenę nieruchomości,  

 wykonanie wypisów i wyrysów, 

 publikację ogłoszeń w prasie, 

 wykonanie prac geodezyjnych. 

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE 

1. W miesiącu listopadzie i grudniu 2018 r. przesłano do podatników upomnienia dotyczące IV 

raty zaległości w podatkach od osób fizycznych. 

2. W miesiącu listopadzie i grudniu 2018 r. wystawiono i przesłano do Naczelników Urzędów 

Skarbowych tytuły wykonawcze dotyczące  zaległości podatkowych. 

3. W miesiącu listopadzie 2018 r. złożono do Sądu Rejonowego w Szczecinku wniosek o wpis 

hipoteki w celu zabezpieczenia zaległości podatkowych. 

4. W miesiącu grudniu wydano decyzje w/s opodatkowania nieruchomości w związku nabyciem           

i zbyciem nieruchomości na terenie Gminy Borne Sulinowo.  

 

 

REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY 

 

1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów  

 

PROW 2014-2020, Organizacja Festiwalu Produktów Tradycyjnych w Bornem Sulinowie 

Na wezwanie IZ, opracowano i dn. 13.11.2018r. złożono w UM WZP pierwsze, a dn. 03.12.2018r. 

drugie poprawki do wniosku o płatność na kwotę 31.780,00 zł. 

 

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 

Otrzymano od projektanta Program funkcjonalno-użytkowy i kosztorys inwestorski na zadanie. 

Wartość projektu oszacowano na 5.694.636,98 zł. Maks. kwota dofinansowania w projekcie stanowić 

może 75% wartości zadania, lecz nie więcej niż 4.000.000,00 zł. 

W dn. 14-16.11.2018r. przeprowadzono procedurę postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie zapytania ofertowego na opracowanie studium wykonalności do projektu. Dn. 

22.11.2018r. podpisano umowę z wyłonionym w procedurze wykonawcą. Opracowano i przesłano 

firmie dane merytoryczne i finansowe niezbędne do wykonania opracowania. Studium wykonalności 

jest dokumentem niezbędnym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego naboru. 

Termin wykonania zadania upływa 10.12.2018r., a złożenia wniosku 04.01.2019r. 

 

RPO WZ 2014-2020, Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego 

Dn. 16.11.2018r. przesłano pracowni projektowej PROJBUD z Inowrocławia, która przygotowuje 

dokumentację projektową odcinka rowerowej Trasy Pojeziernej II na terenie gminy Borne Sulinowo, 

komplet dokumentacji uzyskanej przez Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, tj.: umowy na 
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dysponowanie nieruchomościami na cele inwestycyjne zawarte z: Nadleśnictwem Borne Sulinowo        

i oddziałem zasobów nieruchomości PKP w Szczecinie.  

Dn. 20.11.2018r. dokonano lustracji terenowej w miejscach wątpliwych celem ustalenia szerokości 

projektowanej trasy rowerowej jako dojazdu do prywatnych nieruchomości rolnych.  

 

Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie 

Lokalnej Infrastruktury Drogowej, Przebudowa drogi w m. Radacz, gm. Borne Sulinowo 

Dn. 20.11.2018r. odebrano protokołem końcowym roboty na zadaniu. 

W związku z decyzją nr 494/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 20.11.2018r. zwiększającą 

dotację celową na zadanie, opracowano i dn. 28.11.2018r. przesłano do ZUW w Szczecinie 

zaktualizowany do przyznanej kwoty 1.027.380,00 zł Wykaz wydatków kwalifikowalnych objętych 

wnioskiem o dofinansowanie zadania. Pozwolił on na zawarcie w dn. 07.12.2018r. aneksu do umowy 

o dofinansowanie zadania i zwiększenie o 179.519,00 zł przeznaczonej na zadanie dotacji celowej. 

Opracowano i dn. 28.11.2018r. przesłano do ZUW w Szczecinie Wniosek o wypłatę dotacji już            

w zaktualizowanej kwocie, tj. 1.027.380,00 zł.  

 

Program wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020, Edycja 2018, Utworzenie i wyposażenie Klubu 

„Senior+” Moduł I, Klub Senior+ w Bornem Sulinowie 

Dn. 26.11.2018r. wykonawca mebli kuchennych - wyposażenia Klubu „Senior+” w Bornem 

Sulinowie - zakończył realizację zadania. Zadanie odebrano protokołem. 

Dokonano internetowego rozeznania rynku i zakupiono meble (sofy) do sali głównej Klubu. 

Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego na zakup sprzętu AGD, do której zaproszono            

5 sklepów/firm. Nie otrzymano ofert zakupu. W związku z tym, dokonano internetowego rozeznania 

rynku i w jego wyniku zakupiono sprzęt AGD. 

Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego na zakup sprzętu komputerowego i RTV  

- w dn. 05.12.2018r. wyłoniono ofertę i dokonano zakupu. 

Trwa zakup wyposażenia pomieszczeń Klubu „Senior+” w Bornem Sulinowie.  

Zakończenie zadania zaplanowano na 28.12.2018 r. 

Wartość zadania wynosi 191.174,00 zł, dotacja - 148.676,00 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 

Unieważniono I postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na 

zadanie ze względu na brak ofert spełniających wymagania Zamawiającego.  

Dn. 28.11.2018r. ogłoszono II postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania 

ofertowego. Termin złożenia ofert upłynął 07.12.2018r. Wybrano wykonawcę zadania. 

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

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Infrastruktura Domów Kultury 2019, 

Multimedialne rozwiązania oferty kulturalnej CKiR w Bornem Sulinowie 

Dn. 29.11.2018r. złożono w MKiDN, w imieniu Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, 

wniosek o dofinansowanie zadania. 

Realizację zaplanowano od 1 maja do 31 grudnia 2019r. 

Całkowity koszt zadania oszacowano na kwotę 119 080,00 zł, wkład własny CKiR na 24.380,00 zł. 

 

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

miejskiego  

Skompletowano i dn. 05.12.2018r. przesłano do ZMiGDP dokumentację z przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Rozwój terenów zieleni w mieście 

Borne Sulinowo". 

 

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

instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie 

Opracowano i dn. 06.12.2018r. opublikowano w systemie informatycznym SL2014 II wniosek              

o płatność końcową na kwotę 81.794,69 zł.  
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Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW), Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 

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

Trwa realizacja projektu grupy nieformalnej pn. „Babski Klub Optymistek 40+”, w ramach którego 

odbyło się 19 spotkań tematycznych z trenerami zdrowego stylu życia. Projekt skierowany jest do 

kobiet, mieszkanek Bornego Sulinowa, w wieku 40+. Zakończenie zadania planowane jest na 

31.12.2018r. Wartość projektu wynosi 9.300,00 zł, kwota dofinansowania - 6.000,00 zł. 

 

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

śródlądowa, Budowa infrastruktury kajakowej na Szklaku kajakowym rzeką Piławą 

Projekt przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i znalazł się na 1-wszym miejscu listy 

rankingowej. W związku z powyższym, dn. 10.12.2018r. przesłano do ZMiGDP w Karlinie 

dokumentację niezbędną do podpisania 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. 

 

Program Klub – edycja 2018r.  

Opracowano w Imieniu Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Taekwondo i dn. 14.12.2018r. 

przesłano do Ministerstwa Sportu i Turystyki sprawozdanie z realizacji Programu Klub - edycja 2018.  

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, program „Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych    

i środowiskowych 2018” 

Opracowano w imieniu Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Taekwondo i w dn. 

14.12.2018r. przesłano do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek pn. Organizacja „I Poligonu 

Nordic Walking", biegów dziecięcych i rodzinnego festynu sportowego pn. "Mamo, Tato, chodźmy na 

to!". 

 

2. Promocja i turystyka 
 

a) media 

Opracowano i przekazano informacje do listopadowej i grudniowej 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. 

 

d) materiały graficzne 

 Przygotowanie graficzne projektów 32 plakatów na wystawę patriotycznych kart pocztowych 

z okresu zaborów z okazji uroczystości 100-lecia Niepodległości Polski, która odbyła się dn. 

09.11.2018r. w Budynku Kulturalno-Oświatowym. 

 Opracowanie graficzne „papieru firmowego” dla BKO i Izby Muzealnej. 

 Opracowanie i druk zaproszeń dla Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Pierwszy Krok”. 

 

http://www.facebook.com/
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e) materiały promocyjne 

Podczas szkolenia turystycznego w dn. 28-29.11.2018r. przekazano 50 szt. albumów fotograficznych 

"Borneńskie Pejzaże" dyrektorowi biura ZART i 10 szt. albumów prowadzącym szkolenie. 

 

3. Zagospodarowanie turystyczne gminy. 

 

Utworzenie kąpieliska w Bornem Sulinowie 

Dn. 25.11.2018r. podpisano umowę ze szczecineckim oddziałem zachodniopomorskiego WOPR na 

przygotowanie kompleksowej dokumentacji do wniosku o utworzenie kąpieliska miejskiego przy 

plaży Marina w Bornem Sulinowie. Komplet dokumentacji został dostarczony do Urzędu Miejskiego 

zgodnie z umową w dn. 05.12.2018r. Aktualnie trwa procedura uzyskania pozwolenia wodno-

prawnego na utworzenie kąpieliska zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

W imieniu Rady Sołeckiej Juchowo sporządzono zamówienie na betonowy stół z planszami do gry w 

szachy i chińczyka. Stół zostanie posadowiony na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej w 

Juchowie.  

 

4. Organizacje pozarządowe 

Organizacjom pozarządowym z terenu gminy Borne Sulinowo udzielano drogą elektroniczną 

informacji nt. szkoleń i programów dot. pozyskiwania środków zewnętrznych. 

 

Rozliczono dotację udzieloną Stowarzyszeniu Miłośników Miejscowości Radacz na realizację zadania 

publicznego pn. „Festyn z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Miłośników Miejscowości Radacz”. Kwota 

2.000,00 zł została wykorzystana przez stowarzyszenie zgodnie z przeznaczeniem. 

 

Rozliczono dotację udzieloną Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Szkół Oflag IID na realizację 

zadania publicznego pn. „Nasza niepodległa”. Kwota 1.500,00 zł została wykorzystana przez 

stowarzyszenie zgodnie z przeznaczeniem. 

 

Rozliczono dotację udzieloną Akrobatycznemu Ludowemu Klubowi Sportowemu Borne Sulinowo na 

realizację zadania publicznego pn. „Zakup nagród dla dzieci na zawody pn. „Mistrzostwa Miasta 

Bornego Sulinowa w Fitness Gimnastycznym” i zakup strojów do akrobatyki sportowej”. Kwota 

2.000,00  zł została wykorzystana przez stowarzyszenie zgodnie z przeznaczeniem. 

 

Rozliczono dotację udzieloną Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Tworzących Przyjaciół w Bornem 

Sulinowie na realizację zadania publicznego pn. ”Borne Sulinowo artystycznie – organizacja XIV 

Ogólnopolskiego Pleneru Artystycznego”. Kwota 2.000,00 zł została wykorzystana przez 

stowarzyszenie zgodnie z przeznaczeniem. 

 

Sporządzono sprawozdanie z konsultacji projektu „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 Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

5. Sport  

Sporządzono listę zawodników, którym przekazana została II transza stypendium sportowego za 

osiągnięcia sportowe w 2017r.  

 

6. Wydarzenia 

 

11 listopada - Święto Niepodległości 

Przygotowano oficjalną część obchodów 100-lecia Narodowego Święta Niepodległości z udziałem 

uczniów LO im. Bohaterów Oflagu IID Gross Born w Bornem Sulinowie. Zamówiono uroczystą mszę 

św., zaproszono do uczestnictwa poczty sztandarowe wszystkich szkół z terenu gminy Borne 

Sulinowo, delegacje Wojska Polskiego z 21-go Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach, 
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Radnych Rady Miejskiej oraz Rady Powiatu, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 

mieszkańców miasta i gminy.  

 

Dn. 05.12.2018r. zamówiono zestaw fajerwerków na Sylwester 2019 przed ratuszem oraz 2 zestawy 

na WOŚP - Światełko do nieba dla sztabów w Bornem Sulinowo i Juchowie.  

 

Dn. 20.12.2018r. - udział w spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie dot. organizacji      

w dn. 6 stycznia 2019r. Święta Trzech Króli. 

 

7. Szkolenia/konferencje 

 

Dn. 22.11.2018r. - udział w konferencji „Radacz. Studium krajobrazu kulturowego – przywrócenie 

tożsamości miejsca” w Fundacji im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie. Celem konferencji było 

m.in. ukazanie dobrych praktyk rewitalizacji ruin zespołów pałacowo-parkowych, zarówno po stronie 

niemieckiej, jak i polskiej oraz prezentacja koncepcji rewitalizacji w oparciu o konkurs dla studentów. 

 

W dn. 28-29.11.2018r. - udział w szkoleniu sektora turystycznego, którego przedmiotem był 

skuteczny Marketing Turystyczny przy wykorzystaniu tradycyjnych materiałów promocyjnych oraz 

innowacji mediów społecznościowych w branży turystycznej. Organizatorem szkolenia była 

Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna.  
 

REFERAT ORGANIZACYJNY 

1. Złożono zapotrzebowanie na środki finansowe do Kuratorium Oświaty w Szczecinie  

o zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników przez pracodawców do końca  2018 r.  

2. Przygotowano sprawozdania i ankiety dotyczące badania rynku pracy dla Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Szczecinie. 

3. Wydano decyzję o przyznaniu środków finansowych z Funduszu Pracy dla pracodawcy  

z terenu Gminy Borne Sulinowo  za kształcenie młodocianego pracownika w kwocie 8 081,00 

złotych.  

4. Złożono wniosek do Kuratorium Oświaty w Szczecinie o przekazanie środków  

z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników, które zostaną wydatkowane do końca 2018 roku. 

5. Rozpoczęto porządkowanie dokumentacji aktowej i archiwalnej znajdującej się  

w Archiwum Zakładowym oraz na stanowiskach pracy zgodnie z wymogami ustawy  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. W dniu 4 grudnia br. podpisano Porozumienie z dnia 22.11.2018 r. z Powiatem Szczecineckim      

w sprawie realizacji zadania z zakresu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej 

polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. 

7. Podpisano umowę z Hurtownią „OPTIM” Piotr Krupka z siedzibą w Miastku na dostawę 

materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie na okres 

roku. 

8. Podpisano umowę w ramach projektu Nr POPC.03.01.00-00-089/18-00 pt. Ja  

w Internecie. Projekt zakłada przeszkolenie 144 osób dorosłych w czterech blokach tematycznych 

w okresie od 01.03.2018 r. do 11.04.2019 r. 

9. Podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 1 umowę o organizację robót 

publicznych, w ramach której zatrudniono 2 osoby. 

10. W listopadzie br. na terenie sołectw były wykonywane prace społecznie użyteczne. Łącznie proste 

prace porządkowe wykonywane były przez 19 osób. 

11. Zgodnie z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku zakończono staże 

dla 5 osób, przygotowano i wydano dokumenty związane z przebiegiem stażu. 

12. Trwają prace związane z rozliczeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które odbyły się  
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w dniu 21 października 2018 r. oraz przygotowaniem materiałów z wyborów do archiwum 

państwowego i Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie. 

13. Zarejestrowano 4337 pism wpływających do Urzędu. 

14. Wysłano 2824 przesyłki polecone, 864 listy zwykłe oraz około 80 sztuk plakatów. 

15. Pobrano opłatę skarbową w wysokości około 2.944,00 zł. 

 

W ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi na tablicach Urzędu wywieszono 

83 obwieszczenia oraz plakaty okolicznościowe. 

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH. 

Liczba ludności wg stanu na dzień  07.12.2018 

MIASTO BORNE SULINOWO 

- pobyt stały     4573            pobyt czasowy   226 

GMINA BORNE SULINOWO 

- pobyt stały    4772                 pobyt czasowy   92 

    R a z e m                                             9345                                              318 

Ogółem ludność      9663 

======================== 

W okresie od 06.11.2018  do  07.12.2018  zarejestrowano: 

- zameldowania na pobyt stały                      -   55 

- zameldowania na pobyt czasowy                -   9 

- zameldowanie cudzoziemców                      -   3 

- wymeldowanie z pobytu stałego                 -   54 

- wymeldowanie z pobytu czasowego            -  5 

- wymeldowanie administracyjne                   -   0 

- postępowanie administracyjne o wymeldowanie  - 2 

Udzielono odpowiedzi na  13   wnioski  o udostępnienie danych osobowych 

Wydano  22  zaświadczenia  o zameldowaniu 

Wydano  0  zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych  / jednorazowe  / 

Wygaszono  0  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych /  / 

Zarejestrowano   5  wnioski  o wydanie Karty Dużej Rodziny. 

Zarejestrowano  2  wnioski o wydanie Karty Seniora 



13 
 

Działalność gospodarcza; 

Dokonano od 19.11.2018 r. do  10.12. 2018 r.  

  - 6 zmian w systemie CEIDG(Cenrt. Ewiden. I Dział. Gospod.), 

 - wykreślono 1 działalność gospodarczą, 

-  zarejestrowano 0 nowych Działalności gospodarczych, 

- zawieszono 1 Działalność gospodarczą 

-  wznowiono 1 Działalność gospodarczą 

Dowody Osobiste; ( od 19.11.2018 r. do  10.12. 2018 r.) 

Wprowadzono 29 wniosków dowodowych, wydano 45 dowodów osobistych. 

USC ;  

Wydano 56 odpisów aktów stanu cywilnego. 

 

 REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA. 

W zakresie Ochrony Środowiska 

1. Prowadzone jest jedno postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

2. Wydano jedno postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji       

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 jest jedno postępowanie administracyjne wszczęte z urzędu w sprawie usunięcia 

odpadów z nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Łubowo, 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. Wydano 1 decyzję przejmującą przez gminę obowiązek zorganizowania opróżniania zbiornika 

bezodpływowego w stosunku do mieszkańca wsi Łubowo. 

6. 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. 

7. Przystąpiono do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Program 

Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2021  

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025” oraz pn. „Prognoza oddziaływania na 

środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2021           

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025 r.” 

8. Wystosowano zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w ramach zadania pn. „Utrzymanie 

czystości na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo polegające na opróżnianiu pojemników 

ulicznych”.  

9. Wystosowano zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Zabiegi i opieka weterynaryjna nad 

zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Borne Sulinowo”. 
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10. Wystosowano zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Zbieranie, transport                           

i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Borne Sulinowo”. 

11. Wystosowano zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Utrzymanie i opieka w schronisku 

bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Borne Sulinowo”. 

12. Wystosowano zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Serwisowanie miejskiej toalety 

publicznej zlokalizowanej przy ul. Zielonej w Bornem Sulinowie na działce nr 40/10 obręb 07 

Borne.” 

13. Udzielono odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie 

indywidualnych oczyszczalni przydomowych dla mieszkańców. 

14. Zaktualizowano bazę danych o ocenach oddziaływania na środowisko. 

15. Opisywanie faktur –na bieżąco. 

16. Zaktualizowano ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Borne 

Sulinowo. 

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

18. Zaktualizowano bazę azbestową gromadzącą i przetwarzającą informacje uzyskane  

z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo. 

19. Wydawanie zezwoleń na amatorski połów ryb w roku 2018 na Jeziorze Śmiadowo. 

 

W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa 

20. Rozpatrzono 7 zgłoszeń o zamiarze usunięcia drzewa.  

21. Przyjęto do rozpatrzenia 2 zgłoszenia o zamiarze usunięcia drzewa.  

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

23. Przyjęto do rozpatrzenia 2 wnioski dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

24. Wystąpiono z 10 wnioskami do Starosty Szczecineckiego o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew/krzewów. 

25. Przyjęto do rozpatrzenia wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych.  

26. Udzielono odpowiedzi na  pismo ze Starostwa Powiatowego w Szczecinku dot. wartości mienia 

pozostawionego poza granicami państwa polskiego prawa własności lub użytkowania wieczystego 

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

27. Wydano 4 zaświadczenia dot. posiadania gospodarstwa rolnego na terenie gminy Borne Sulinowo.   

28. Potwierdzono 3 oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej 

powierzchni użytków rolnych  wchodzących w skald gospodarstwa rodzinnego w danej gminie.    

 

W zakresie gospodarki odpadami. 

29. 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. 

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

komunalnymi. 

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

32. 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  - ok. 37 szt. 

33. Przygotowano i wysłano wezwania do złożenia zmiany/korekty/wyjaśnień w deklaracji za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10 szt. 

34. Prowadzenie korespondencji dot. postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10 szt. 

35. Wydano decyzje w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – 1 szt. 
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36. Prowadzenie postępowania w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zaległości z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 szt. 

37. Wydawanie zezwoleń na amatorski połów ryb na jeziorze Śmiadowo w roku 2018. 

38. Przygotowanie postępowania na „Wynagrodzenie z tytułu ponoszonych kosztów wynikających      

z bieżącej eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bornem 

Sulinowie w 2019 r.”. 

39. Przygotowanie postępowania na „ Utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych – PSZOK, przy ul. Orła Białego 4 w Bornem Sulinowie na rok 2019”. 

W zakresie zamówień publicznych 

40. Przygotowano postępowanie przetargowego na zdanie Zakup pojazdu do przewozu osób 

niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie. 

41. Podpisano umowy na realizację zdania Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta       

i gminy Borne Sulinowo. 

42. Przygotowano postępowanie przetargowe na realizację zadania : Dowozy uczniów do szkół           

w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA 

I. Przygotowano i wydano: 

 

1. Wydano 26 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Wydano 5 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. Wydano 1 postanowienie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości na terenie Gminy Borne 

Sulinowo. 

4. Udzielono 1 informacje 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. 
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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 

 

1. Wydano 5 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 2 decyzje zezwalające na lokalizację zjazdu z drogi gminnej na nieruchomość 

przyległe zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. 

4. Wydano 6 uzgodnień zezwalających na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej           

w pasie dróg wewnętrznych oraz na udostępnienie pasa drogowego  

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

w na terenie gminy Borne Sulinowo. 

5. Zawarto 2 umowy, w których naliczono opłaty za zajęcie nieruchomości drogowej  

w związku z wbudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy Borne 

Sulinowo. 

6. Wydano 1 pozytywną opinię, dotyczącą zamknięcia całkowitego czasowego  

ul. Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie na odcinku 300m w celu przeprowadzenia 

imprezy pn. „Trzech Króli”, która odbędzie się dnia 06 stycznia 2019r.,  w godz. od 13
00

 

do 16
00

 

7. Wydano 1 pozytywną opinię  dotyczącą wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu 

dla zadania pn.: „Budowa zjazdu publicznego, przebudowa drogi polegająca na budowie 

dojścia pieszego z drogi powiatowej dz. nr 88 obręb Borne 06 (ul. Wojska Polskiego) na 

dz. nr 87/157 obręb Borne 06 w miejscowości Borne Sulinowo wraz z wykonaniem 

przyłącza energetycznego”.  

 

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) Przebudowa i remont części pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym przy ul. 

Targowej 5 w Bornem Sulinowie na potrzeby Klubu „Senior +”. 

- zadanie zrealizowano i rozliczono w zakresie adaptacji pomieszczeń na potrzeby Klubu 

„Senior+” 

2) Modernizacja skoczni lekkoatletycznej do skoku w dal na stadionie miejskim przy ul. 

Sportowej w Bornem Sulinowie:  

- zadanie zrealizowano i rozliczono.  
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3) Sprzedaż tarcicy iglastej do wykonania remontu pomostu w m. Dąbrowica: 

- zadanie zrealizowano.  

4) Remont i zabezpieczenie części budynku Ochotniczej Straży Pożarnej położonego przy ul. 

Lipowej 15 w Bornem Sulinowie: 

- zadanie zrealizowano i rozliczono. 

5) Budowa oświetlenia drogowego ul. Kolejowej w Bornem Sulinowie: 

- zadanie w trakcie realizacji.  

6) Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowica: 

- zadanie zrealizowano i rozliczono. 

7) Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Dąbie: 

- zadanie zrealizowano i rozliczono. 

8) Naprawa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Szpitalnej w Bornem Sulinowie: 

- zadanie w trakcie realizacji. 

9) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Bornem 

Sulinowie: 

- wyłoniono projektanta oraz podpisano umowę na realizację zadania, 

- zadanie w trakcie realizacji.  

10) Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb grupy zakupowej w okresie od 01.01.2019 r. do 

31.12.2020 r.: 

- Lider grupy zakupowej – Gmina Połczyn-Zdrój wyłoniła wykonawcę zadania, 

- podpisano i wysłano wykonawcy umowy celem realizacji zadania. 

11) ”Roboty budowlane związane z remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych dróg i 

ulic na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo” 

- zadanie zakończono i rozliczono.  

12) Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 42 i 61 obręb Radacz, gm. Borne 

Sulinowo; 

Zadanie zakończono i rozliczono.                    

13) Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem drogi Dąbie – Okole, 

- zadanie zakończono i rozliczono. 

14) Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem trzech dróg wewnętrznych w m. 

Radacz dz. 44,48,57. 

- zadanie zakończono i rozliczono. 

15) Budowa miejsc postojowych oraz budowa dwóch progów zwalniających wraz wykonaniem 

robót rozbiórkowych i porządkowych w pasie drogowym drogi gminnej: dz. nr 45/14, 45/9, 

45/43 obręb Borne 07, Borne Sulinowo, 

- trwają roboty budowlane, 

 

16) Przebudowa drogi gminnej polegająca na wymianie istniejącej nawierzchni asfaltowej 

zlokalizowanej na dz. nr 45/14, 45/9, 45/43 obręb Borne 07, Borne Sulinowo, 

- zadanie zakończono i rozliczono. 

17) Wykonanie chodnika wraz ze zjazdami na nieruchomości przyległe oraz budową 

fundamentów pod słupy oświetlenia drogowego przy ul. Kolejowej w Bornem Sulinowie 

- trwają roboty budowlane,  

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

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

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania, wyłoniono Projektanta, 

trwają prace związane z przygotowaniem umowy, 

19)  Zlecono bieżące naprawy dróg na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo: 

- poprawa przejezdności drogi ul. Sportowej, Turystycznej, Nadbrzeżnej, drogi dojazdowej do 

garaży przy ul. Orła Białego oraz B. Chrobrego, 

- awaryjna naprawa podmytej drogi gminnej dz. nr: 134 w m. Juchowo, 

- awaryjna naprawa podmytej drogi gminnej dz. nr: 133, 8/10, 8/11 w m. Juchowo, 

- awaryjna naprawa podmytej drogi gminnej dz. nr: 84/15 i 12/11 w m. Juchowo, 

- awaryjna naprawa podmytej drogi gminnej dz. nr: 4/7 w m. Kłosówko, 

- awaryjna naprawa podmytej drogi gminnej dz. nr: 203, 202, 245 w m. Kiełpino, 
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- awaryjna naprawa podmytej drogi gminnej dz. nr: 229, 229/1, 228 w m. Kolanowo, 

- awaryjna naprawa podmytej drogi gminnej dz. nr: 227 w m. Kolanowo, 

- awaryjna naprawa podmytej drogi gminnej dz. nr: 224, 226 w m. Kolanowo, 

- awaryjna naprawa podmytej drogi gminnej w m. Uniemino. 

 

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: 

VI.  

1) Wykonywano drobne prace remontowe w budynku Urzędu Miejskiego. 

2) Wykonywano drobne prace remontowe w budynku Biblioteki w Bornem Sulinowie. 

3) Wykonano odbudowę studzienek odwodnieniowych w pasach drogowych ul. B. 

Chrobrego- 1szt. i ul. Kolejowej – 1szt. 

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

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

miasta. 

6) Wykonano  remont dachu budynku zaplecza Orlika. 

7) Ustawiono oznakowanie drogowe w celu poprawy bezpieczeństwa na przejazdach 

kolejowych na terenie gminny Borne Sulinowo. 

8) Wykonano wycinki drzew i zakrzaczeń oraz podcięcie gałęzi drzew w pasach drogowych 

dróg w m. Łączno, Kucharowo, Grzywnik, Kiełpino, Grabno, Silnowo, Kolanowo. 

9) Trwają prace związane z montażem ozdób świątecznych przy drogach i placach gminnych. 
 

 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE. 

 

Realizacja zadań: 

a) w zakresie spraw obronnych: 

- prowadzenie postępowań w sprawie naliczenia i wypłaty świadczeń pieniężnych 

rekompensujących utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych – 

2. 

b) w zakresie obrony cywilnej: 

- przegląd Planu obrony cywilnej. 

c)  w zakresie zarządzania kryzysowego: 

- monitorowanie bieżących zagrożeń na terenie Gminy 

- przygotowanie i przeprowadzenie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w dniu 14 grudnia 2018r. nt. „Ocena i wnioski z działalności w okresie 

letnim oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie zimowym. 
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Zapoznanie z raportem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczącym Stanu 

przygotowania państwa  do sezonu zimowego 2018/2019r.  

d) w zakresie zabezpieczenia ppoż. 

- stan zagrożenia pożarowego na terenie Gminy utrzymuje się na niskim poziomie. 

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.  

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI  

1. W dniu 08 listopada 2018 r.  odbyło się posiedzenie komisji rozpatrującej złożone  

przez nauczycieli wnioski o przyznanie dopłat do czesnego w ramach dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a,ust.1 Karty Nauczyciela oraz  Budżetem Gminy Borne 

Sulinowo na 2017 rok , § 4300, rozdział 80146, dział 801. 

Rozpatrzono pozytywnie  2 wnioski złożone przez nauczycieli o dofinansowanie czesnego do 

studiów podyplomowych na  kwotę ogółem 1900,00 zł. 

Rozpatrzono odmownie 1 wniosek o dofinansowanie czesnego do studiów podyplomowych. 

Wniosek  nie spełniał wymogów formalnych zawartych w  § 6, § 7.1 pkt 5 , §  9 i zapisem § 10, 

§13.1.p.pk 3 regulaminu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół 

prowadzonych przez Gminę   Borne Sulinowo (Załącznik do Zarządzenia  Nr 21/2012 Burmistrza  

Bornego Sulinowa z dnia 11kwietnia 2012 r. 

2. W dniu 03 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowotnej powołanej 

Zarządzeniem Burmistrza nr 54/2013  opiniującej wnioski o przyznanie świadczeń ze środków 

przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Borne 

Sulinowo zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym. 

 Komisja rozpatrzyła   4 wnioski złożone przez emerytowanych i czynnych zawodowo 

nauczycieli. Wszystkie  zaopiniowała pozytywnie i przedłożyła Burmistrzowi. Po zatwierdzeniu 

wnioskodawcom udzielono zapomogi zdrowotnej na kwotę ogółem 4 700,00 zł.  

 3. Przygotowano materiały obejmujące zestawienia ilościowe uczniów dowożonych 

do szkół z poszczególnych miejscowości Gminy Borne Sulinowo zgodnie z przyjętymi uchwałą RM  

obwodami szkół.  Wykazy dowozów w poszczególnych obwodach były niezbędne do opracowania 

specyfikacji  istotnych warunków zamówienia na dowóz uczniów do szkół  w okresie od 1 stycznia 

2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

 

 

 


