
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  20 grudnia 2018 r. 

 

SPOTKANIA 

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła w następujących 

spotkaniach: 

 31 grudnia 2018r. - noworoczne spotkanie z mieszkańcami miasta i gminy w Bornem 

Sulinowie, 

 04 stycznia 2019r. - udział w Jasełkach i Koncercie Kolęd organizowanym przez proboszcza 

Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łubowie z udziałem uczniów Szkoły 

Podstawowej w Łubowie, 

 06 stycznia 2019r. - obchody Święta Trzech Króli – koncert świąteczno-noworoczny, 

 07 styczeń 2019r. -   spotkanie z Prezesem Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Odpadami - Wardyń Górny, 

 08 stycznia 2019r. - spotkanie opłatkowe w Koszalinie z przedstawicielami samorządu 

lokalnego z terenu diecezji koszalińsko –kołobrzeskiej, 

 09 stycznia 2019r - omówienie spraw organizacyjnych z przedstawicielami 

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

 09 stycznia 2019r. - spotkanie z potencjalnym inwestorem, Panem Andrzejem 

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

 11 stycznia 2019r. - spotkanie organizacyjne z udziałem Nadleśniczych Nadleśnictw Borne 

Sulinowo, Czarnbór i Czaplinek w sprawie szlaków rowerowych oraz utrzymania i budowy 

przystani kajakowej,  

 13 stycznia 2019r.- udział w obchodach 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy w gminie Borne Sulinowo, organizowanej przez sztab w Szkole Podstawowej 

Borne Sulinowo oraz Szkoły Podstawowej Juchowo, 

 15 stycznia 2019r. -  spotkanie organizacyjne z Komendantem 21 Centralnego 

Poligonu Lotniczego Nadarzyce,  

 17 stycznia 2019r. - zebranie wiejskie w Liszkowie – wybór sołtysa, 

 18 stycznia 2019r, - spotkanie  w sprawie budowy strzelnicy w Bornem Sulinowie –  

z udziałem Zarządu Stowarzyszenia Koła Strzeleckiego „Gilza”, 

 22 stycznia 2019r. – omówienie spraw organizacyjnych z Dyrektorem Szkoły Podstawowej    

w Łubowie, 
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 22 stycznia 2019r. - spotkanie organizacyjne z Zarządem OSP Łubowo, 

 22 stycznia 2019r. – spotkanie z przedstawicielem Koszalińskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego w sprawie rewitalizacji w gminie, 

 22 stycznia 2019r. – omówienie spraw dotyczących zlotu zimowego i letniego z udziałem 

Dyrektora CKIR Panią Pauliną Undrych - Matkowską oraz Prezesem Stowarzyszenia 

Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa Panem Jarosławem Marczyńskim, 

 22 stycznia 2019r. – spotkanie z mieszkańcem wsi Łubowo w sprawie stanu technicznego 

drogi gminnej,  

 23 stycznia 2019r. - omówienie spraw dot. Senior + z udziałem Kierowników Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej 

w Bornem Sulinowie, 

 23 stycznia 2019r. - udział w posiedzeniu Zarządu LGD POJEZIERZE RAZEM w Starostwie 

Powiatowym Szczecinka, 

 24 stycznia 2019r. - zebranie wiejskie w Radaczu – wybór sołtysa, 

 25 stycznia 2019r. - Posiedzenie Rady Nadzorczej PUK Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie, 

 25 stycznia 2019r. - Udział w konferencji pn. „Doradztwo metodyczne –założenie i strategia 

odbudowy” organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie, 

 28 stycznia 2019r. - udział w posiedzeniu Zgromadzenia Związku Miast i Gmin 

Dorzecza Parsęty w Karlinie, 

 29 stycznia 2019r. - spotkanie organizacyjne w sprawie kąpieliska miejskiego             

w Bornem Sulinowie, 

 30 stycznia 2019r. -  udział w odprawie rocznej z udziałem Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Szczecinie podsumowującą efekty pracy Komendy 

Powiatowej Policji w Szczecinku, 

 

Zaplanowane spotkania : 

 07 luty 2019r. – Jubileusz setnych urodzin mieszkanki Liszkowa. 

 

WYWIADY 

 

 24 stycznia 2019r.- program samorządowy telewizja Gawex 
 

W sprawach skarg i wniosków w okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa 

oraz  Zastępca  Burmistrza  przyjęli  55  interesantów. 
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REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU 
W OKRESIE OD 11.12.2018R. DO DNIA 23.01.2019R 

W dniu 14 grudnia 2018 roku wysłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 

Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego wniosek o przekazanie gminie dotacji na 

realizację zadania dotyczącego wypłaty dodatku energetycznego w I kwartale 2019 roku. 

W dniu 18 grudnia 2018 roku wysłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 

Wydziału Spraw Społecznych wniosek o przyznanie dotacji na rok 2019 dla gminy Borne Sulinowo na 

realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wnioskowana kwota dotacji 

170.000,00 zł. Wkład własny gminy 72.692,00 zł. 

W dniu 18 grudnia 2018 roku wysłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkie w Szczecinie 

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej sprawozdanie z realizacji zadania polegającego na dostosowaniu 

łazienek w Środowiskowym Domu Samopomocy Sulinowie do potrzeb osób niepełnosprawnych               

w ramach programu „Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. 

Dodatkowe wsparcie finansowe otrzymane przez Gminę na ten cel wyniosło 13.500,00 zł. 

W dniu 19 grudnia 2018 roku Burmistrz Bornego Sulinowa wyraził na podstawie pisma Nr 

S.3020.203.2018.LŁ zgodę na zmiany w planie finansowym Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem 

Sulinowie polegające na zwiększeniu przychodów i kosztów o łączną kwotę 103.120,00 zł. i przeniesieniu 

kosztów (+, -) w łącznej kwocie 80.500,00 zł. 

W dniu 27 grudnia 2018 roku Burmistrz Bornego Sulinowa wyraził na podstawie pisma Nr 

S.3020.205.2018.LŁ zgodę na zmiany w planie finansowym Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Bornem 

Sulinowie polegające na zwiększeniu przychodów i kosztów o łączną kwotę 97.325,41 zł. i przeniesieniu 

kosztów (+, -) w łącznej kwocie 17.742,00 zł. 

W dniu 28 grudnia 2018 roku na podstawie Zarządzenia Nr 88/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa 

udzielono poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo kredytu bankowego w rachunku bieżącym dla 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie w wysokości 300.000,00 zł. 

Poręczenie jest ważne od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31.12.2019r. 

7. W dniu 31 grudnia 2018 roku na podstawie Zarządzenia Nr 90/2018 Burmistrza Bornego Sulinowa 

wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok polegające na przeniesieniu 

wydatków bieżących (+, -) w kwocie 208.827,40 zł między rozdziałami i paragrafami, w tym na 

podstawie: 

- pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr ZSŁ 3010/23/18 z dnia 31 grudnia 2018 roku –12.277,85 zł, 

- pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 31 grudnia 2018 roku – 1.195,11 zł, 

- pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Nr LO.3010/14/2018 z dnia 31 grudnia 2018 

roku – 22.565,85 zł, 

- pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SPJ.3014.11.2018 z dnia 29 grudnia 2018 roku – 835,31 zł, 

- pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3121.06.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku – 

18.190,00 zł, 

- pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3121.05.2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku – 

97,05 zł (przeniesienie do organu), 

- pisma Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.5.2018.DN z dnia 31 

grudnia 2018 roku – 10.557,62 zł, 

- pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie nr GK.3101.12.2018.DN z 

dnia 31 grudnia 2018 roku – 56.240,34 zł. 

Zmiany nie spowodowały zmian ogólnych budżetu i wyniku finansowego. 

W dniu 31 grudnia 2018 roku na podstawie Zarządzenia Nr 91/2018 Burmistrza Bornego Sulinowa 

wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2030 

polegające na korekcie w roku 2018 w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków 

budżetowych: 

- w pozycji 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, gdzie było 16.382.166,06 

zł, zamiast 16.359.961,46 zł, 
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- w pozycji 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne, gdzie było 1.319.520,73 zł, zamiast 1.219.520,73 zł. 

Ponadto dokonano zmian w latach 2020-2021 w pozycji 12.5 Wydatki na wkład krajowy …: 

- w roku 2020 było 13.718.605,40 zł, zamiast 13.743.605,40 zł, co stanowiło różnicę – 25.000,00 zł, 

- w roku 2021 było 4.009.207,11 zł, zamiast 4.032.828,11 zł, co stanowiło różnicę – 23.601,00 zł. 

 

Zmiany wprowadzone do budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok Zarządzeniem Nr 90/2018 

spowodowały zmiany w Informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w 

pozycji 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę 

9.076,59 zł. 

Nie dokonano zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Borne Sulinowo                

w latach 2018-2022. 

W dniu 2 stycznia 2019 roku na podstawie Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa 

wprowadzono rejestr udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Borne Sulinowo. W rejestrze 

wykazywana jest wartość nominalna udzielonego poręczenia: 

 

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 2009 

Lp. Wystawca weksla Kwota poręczenia 

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. 

78-449 Borne Sulinowo 

 

387 712,00 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:                          13 154 277,60 zł 

Stan poręczeń na dzień 31.12.2018r.       2 690 440,94 zł 

W dniu 2 stycznia 2019 roku przesłano do jednostek budżetowych, instytucji kultury i przedszkoli 

niepublicznych informacje o ostatecznych kwotach wydatków i dotacji podmiotowych w 2019 roku. 
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W dniu 2 stycznia 2019 roku podpisano umowę Nr S.2720.1.2019.LŁ na świadczenie usług doradztwa 

podatkowego dotyczących bieżących rozliczeń Gminy Borne Sulinowo w zakresie podatków od 

towarów i usług (VAT) zgodnie z potrzebami Gminy. 

W dniu 7 stycznia 2019 roku na podstawie Zarządzenia Nr 6/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa 

przedstawiono plan finansowy budżetu na 2019 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji 

budżetowej, plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i plan 

finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją tych zadań. Zarządzenie opublikowano 

na stronie www.bip.bornesulinowo.pl  w zakładce Budżet, majątek, zobowiązania/Budżet Gminy/2019 

rok/Budżet na 2019 rok/Plan finansowy. 

W dniu 7 stycznia 2019 roku na podstawie Zarządzenia Nr 7/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa 

wprowadzono rejestr kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Borne Sulinowo wg stanu na 

dzień 07.01.2019r. Zarządzenie opublikowano na stronie www.bip.bornesulinowo.pl w zakładce 

Budżet, majątek, zobowiązania/Dług publiczny/Kredyty i pożyczki. 

W dniu 8 stycznia 2019 roku przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie rozliczenie wykorzystania 

dotacji na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Przyznaną kwotę dotacji w wysokości 28.000,00 zł 

wykorzystano w całości. Wkład własny gminy 7.000,00 zł. 

W dniu 8 stycznia 2019 roku przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie rozliczenia z realizacji 

zadania własnego gminy w zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 

socjalnym za 2018 rok. Przyznana kwota dotacji 84.611,00 zł. Wykorzystana kwota dotacji 58.360,48 

zł. Kwota zaangażowanych środków własnych gminy 14.590,12 zł. W dniu 31.12.2018r. zwrócono na 

kontu ZUW niewykorzystane środki dotacji w kwocie 26.250,52 zł. 

Wnioskodawcom przyznano minimalne, określone przepisami prawa kwoty stypendiów. W określonym 

przepisami terminie wpłynęła mniejsza, niż zakładano, ilość wniosków.W dniu 9 stycznia 2019 roku 

przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie rozlicznie dotacji udzielonej gminie z budżetu państwa 

na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku. Przyznana kwota 

dotacji 187.690,00 zł. Wykorzystana kwota dotacji 184.497,90 zł. Kwota zaangażowanych środków 

własnych gminy 591.180,68 zł. W dniu 10.01.2019r. zwrócono na konto ZUW niewykorzystane środki 

dotacji w kwocie 3.192,10 zł. Dotacja naliczana jest na uczniów wg stanu na dzień 30.09.2017r.,             

a rozliczana wg stanu na dzień 30.09.2018r. 

W dniu 9 stycznia 2019 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego                  

w Szczecinie Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego sprawozdanie                         

z wykorzystania dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych za 2018 rok. Przyznana 

kwota dotacji 7.846,20 zł. Wykorzystana kwota 6.699,30 zł. Zwrócono na konto ZUW niewykorzystane 

środki w kwocie 1.146,90 zł. 

W dniu 9 stycznia 2019 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie SP-1 

Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na 

rok podatkowy 2019. 

W dniu 9 stycznia 2019 roku przesłano do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych za pośrednictwem Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w Szczecinie wniosek o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody      

z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. Wysokość kwoty rekompensującej 48.535,00 zł. 

W dniu 10 stycznia 2019 roku przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego Wydziału Ochrony Środowiska sprawozdanie OŚ-4g z gospodarowania 

dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na 

finansowanie środowiska i gospodarki wodnej za rok 2018. W 2018 roku środki w kwocie 18.321,00 zł 

zostały wykorzystane w całości. 

http://www.bip.bornesulinowo.pl/
http://www.bip.bornesulinowo.pl/
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W dniu 10 stycznia 2019 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego                 

w Szczecinie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców rozliczenie dotacji przekazanych            

w 2018 roku z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań: utrzymanie cmentarzy 

wojennych i zakup czytników do elektronicznych dowodów osobistych. Przyznana kwota dotacji na 

utrzymanie cmentarzy wojennych 16.500,00 zł. Wykorzystana kwota 10.772,74 zł. Kwota 

zaangażowanych środków własnych gminy 500,49 zł. W dniu 28.12.2018r. zwrócono na konto ZUW 

niewykorzystane środki w kwocie 5.727,26 zł. 

Przyznana kwota dotacji na zakup czytników do elektronicznych dowodów osobistych 4.016,00 zł. 

Wykorzystana kwota 4.011,67 zł. W dniu 28.12.2018r. zwrócono na konto ZUW niewykorzystane 

środki w kwocie 4,33 zł. 

W dniu 10 stycznia 2019 roku otrzymano pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr 

K.0021.12.DT.2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania uchwały Nr XI.13.2019 Składu 

Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii o 

prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Borne Sulinowo w latach 2019-2030. Uchwała jest 

opublikowana na stronie www.bip.bornesulinowo.pl w zakładce Budżet, majątek, zobowiązania/Budżet 

Gminy/2019 rok/Budżet na 2019 rok. 

W dniu 11 stycznia 2019 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego                  

w Szczecinie Wydziału Finansów i Budżetu rozliczenie końcowe dotacji celowej przyznanej na zadanie 

pn. „Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych” – umowa Nr 1/2018/Borne Sulinowo w zakresie 

rzeczowym i finansowym wraz z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki        

w ramach przyznanej dotacji. Przyznana kwota dotacji w wysokości 7.900,00 zł została wykorzystana    

w całości. 

W dniu 11 stycznia 2019 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego                  

w Szczecinie Wydziału Finansów i Budżetu rozliczenie końcowe dotacji celowej przyznanej na zadanie 

pn. „Naprawa 250 krzyży drewnianych na Cmentarzu jeńców obozu Stalag 302 w Kłominie” – umowa 

Nr 2/2018/Borne Sulinowo w zakresie rzeczowym i finansowym wraz z zestawieniem dokumentów 

potwierdzających poniesione wydatki w ramach przyznanej dotacji. Przyznana kwota dotacji 8 600,00 

zł. Wykorzystana kwota 2.872,74 zł. 

Kwota zaangażowanych środków własnych gminy 500,00 zł. W dniu 28.12.2018r. zwrócono na konto 

ZUW niewykorzystane środki w kwocie 5.727,26 zł. 

W dniu 14 stycznia 2019 roku otrzymano pismo Burmistrza Czaplinka Nr OW.4431.4.2019 z dnia 9 

stycznia 2019 roku w sprawie podstawowej kwoty dotacji w gminie Czaplinek na rok 2019.                       

Od 1 stycznia 2019 roku wynosi ona 9.467,39 złotych na jednego ucznia rocznie. Kwota dotacji 

miesięcznej: 788,95 zł. Stąd też dotacja w Gminie Borne Sulinowo na przedszkoli niepublicznych 

wynosi od 1 stycznia 2019 roku 591,71 zł (788,95 zł x 75 %). 

W stosunku do 2018 roku nastąpił wzrost o 80,35 zł (było 511,36 zł na jedno dziecko). Planowana 

liczba dzieci w roku 2019 to 1.416 osób rocznie x 80,35 zł tj. 113.775,60 zł. 

W związku z powyższym konieczna jest korekta budżetu na 2019 rok w w/w zakresie. 

W dniu 15 stycznia 2019 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

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

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

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

Lp. Treść Plan (po zmianach) Wykonanie 

1. DOCHODY 48 876 337,35 50 999 579,66 

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

http://www.bip.bornesulinowo.pl/
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3. NADWYŻKA (1-2) 1 561 745,00 5 283 407,99 

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów: 29,58 %. 

W dniu 15 stycznia 2019 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego                 

w Szczecinie Wydziału Finansów i Budżetu rozliczenie dotacji przyznanej gminie w 2018 roku na 

zadania z zakresu pomocy społecznej – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (umowa Nr 

11/S4/2018). Przyznana kwota dotacji 170.000,00 zł została wykorzystana w całości. Kwota 

zaangażowanych środków własnych gminy 764.234,98 zł. 

W dniu 15 stycznia 2019 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego               w 

Szczecinie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej sprawozdanie z realizacji Programu asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2018. Przyznana kwota dotacji 13.041,00 zł 

została wykorzystana w całości. Kwota zaangażowanych środków własnych gminy 26.802,86 zł. 

W dniu 16 stycznia 2019 roku na podstawie Zarządzenia Nr 10/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa 

wprowadzono wzory sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek oświatowych z 

terenu Gminy Borne Sulinowo. Wzory mają zastosowanie do sprawozdań za 2018 rok. 

W dniu 16 stycznia 2019 roku na podstawie Zarządzenia Nr 11/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa 

wprowadzono wzory sprawozdań rocznych z realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym 

rachunku i wydatków nimi finansowanych dla jednostek oświatowych z terenu Gminy Borne Sulinowo. 

Wzory mają zastosowanie do sprawozdań za 2018 rok. 

W dniu 16 stycznia 2019 roku na podstawie Zarządzenia Nr 12/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa 

wprowadzono wzory sprawozdań rocznych z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji 

kultury z terenu Gminy Borne Sulinowo. Wzory mają zastosowanie do sprawozdań za 2018 rok. 

W dniu 16 stycznia 2019 roku przesłano do szkół pisma w sprawie ujednolicenia klasyfikowania 

wydatków w szkołach. Od dnia 1 stycznia 2019 roku wszystkie koszty utrzymania szkół oraz koszty 

wynagradzania obsługi i administracji klasyfikowane będą odpowiednio w rozdziałach 80101 – Szkoły 

Podstawowe dotyczy to Szkoły Podstawowej w Łubowie, Szkoły Podstawowej w Juchowie, Szkoły 

Podstawowej w Jeleniu i Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie i w rozdziale 80120 – Licea 

ogólnokształcące dotyczy to Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie. Natomiast koszty 

wynagradzania obsługi stołówek szkolnych należy klasyfikować w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne 

i przedszkolne. 

W dniu 17 stycznia 2019 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego                 

w Szczecinie Wydziału Finansów i  Budżetu rozliczenie dotacji przyznanych w 2018 roku w ramach 

rozdziału 75011, § 2010, działanie 16.1.4.2.W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu 

terytorialnego. Przyznaną dotację w kwocie 9 500,00 zł wykorzystano w całości. 

W dniu 19 stycznia 2019 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego                

w Szczecinie Wydziału Finansów i Budżetu sprawozdanie z realizacji zadań wynikających  z Programu 

„Opieka 75+” – umowa Nr 312/S4/75+/2018. Przyznana kwota dotacji 17.310,00 zł. Kwota 

wykorzystana 6.673,01 zł. Kwota zaangażowanych środków własnych gminy 6.673,00 zł. W dniu 

31.12.2018r. zwrócono na konto ZUW niewykorzystane środki w kwocie 10.636,99 zł. Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie zapewnił potrzeby osób oczekujących na 

wsparcie w postaci usług opiekuńczych, w tym osób w wieku 75+. Brak dodatkowych środowisk, do 

których można byłoby skierować opiekę (osób samotnych) sprawiło, że otrzymana dotacja została 

wykorzystana częściowo. Gmina Borne Sulinowo na wynagrodzenia osób sprawujących usługi 

opiekuńcze wraz z pochodnymi przeznaczyła kwotę w wysokości 255.472,38 zł. Pomoc świadczono       

w 60 środowiskach, wykonując 11.361 godzin usług. 

W dniu 22 stycznia 2019 roku na podstawie Zarządzenia Nr 17/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa 

wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok polegające na zwiększeniu 

dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1.721,46 zł na podstawie pisma Wojewody 
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Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.1.3.2019.MR z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zwiększenia 

Gminie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie      

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755, z późn. 

zm.), działanie 13.1.2.1.W, rezerwa celowa b.p. poz. 24. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków 

bieżących (+, -) w kwocie 41.326,00 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły 

Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3121.01.2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku (ujednolicenie 

klasyfikacji wydatków) i 7.380,00 zł między działami, rozdziałami i paragrafami tj. z środków rezerwy 

ogólnej na Program Ochrony Środowiska (aneksowanie umowy z dnia 23 maja 2018 r. – przesunięcie 

terminu wykonania umowy do 15 lutego 2019 roku). 

W dniu 24 stycznia 2019 roku przesłano do Dyrektorów Szkół, NSZZ „Solidarność” w Szczecinku, 

Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bornem Sulinowie, Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie i Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Szczecinie sprawozdanie za 

rok 2018 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo, spełniając tym samym 

obowiązek wynikający z art. 30a ust 5 ustawy z dnia 6 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.           

z 2018r. poz. 967 i poz. 2245). Gmina w 2019 roku nie będzie wypłacać dodatków uzupełniających dla 

nauczycieli. 

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 

1. W miesiącu styczniu 2019 r. trwały prace dotyczące zamknięcia roku podatkowego. 

2. W miesiącu styczniu 2019 r. wydano i przygotowano do wyłania decyzje w/s wymiaru podatków 

od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego na 2019 rok. 

3. W miesiącu styczniu dokonano wymiaru podatku od nieruchomości na 2019 rok od osób prawnych 

na podstawie złożonych deklaracji podatkowych. 

4. W miesiącu styczniu 2019 r. dokonano wymiaru podatku rolnego i leśnego od osób prawnych na 

2019 rok na podstawie złożonych deklaracji podatkowych. 

5. W miesiącu styczniu 2019 r. wystawiono i przesłano do Naczelników Urzędów Skarbowych tytuły 

wykonawcze dotyczące  zaległości podatkowych. 

 

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

1. Zawarto 8 szt. umów dzierżaw na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne  Sulinowo. 

2. Rozwiązano 4 umowy dzierżawy. 

3. Sporządzono 6 aneksy do umów dzierżaw. 

4. Wystosowano żądanie zapłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 

gminnej 4 szt. 

5. Zawarto 6 umowy na udostępnienie ternu na cele budowlane.  

6. Nadano 14 nieruchomościom numery porządkowe.   

7. Przygotowano 10 projektów uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie wyrażenia 

zgodny na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Borne Sulinowo.  

8. Wysłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Sprawozdanie                 

z realizacji zadań pn. „Naprawa 250 krzyży drewnianych na Cmentarzu jeńców obozu Stalag 302 

w Kłomnie”. 

9. Wysłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Informację o realizacji 

środków finansowych i zadań rzeczowych za rok 2018r. 

10. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości 3 ogłoszenia o przetargach na nieruchomości 

przeznaczone do sprzedaży. 

11. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości 4 wykazy nieruchomości przeznaczonych do 

sprzedaży. 

12. Opisano 15 szt. faktur dot. mieszkaniowego zasobu.  

13. Wystosowano 6 pism do osób zainteresowanych nabyciem nieruchomości. 

14. Wystosowano 3 pisma informacyjne do osób nabywających nieruchomości.  

15. Sporządzono 5 protokołów po przeprowadzonych negatywnych przetargach.  
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16. Sporządzono 3 protokoły po przeprowadzonych pozytywnych przetargach na sprzedaż   

nieruchomości gminnych. 

17. Zawarto trzy akty notarialne sprzedaży nieruchomości gminnych.  

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

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

Mieszkaniowych.  

20. Rozliczono dostawę mediów do nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Borne Sulinowo 

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

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

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

gminnego. 

23. Zlecono zamówienia m.in. na: 

 wycenę nieruchomości,  

 wykonanie wypisów i wyrysów, 

 publikację ogłoszeń i wykazów w prasie, 

 wykonanie prac geodezyjnych. 

24. Sporządzono comiesięczne żądania odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokali socjalnych/ 

komunalnych dotyczące 10 lokali mieszkalnych. 

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

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

ogrzewania. 

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

Komisji Mieszkaniowej. 

27. Udział w posiedzeniach Komisji Mieszkaniowej podczas których rozpatrzono 40 wniosków           

o najem lokalu socjalnego/ komunalnego. 

28. Wnioskodawcom udzielono pisemnych odpowiedzi. 

29. Zarejestrowano 2 wnioski o najem lokalu socjalnego/ komunalnego. 

30. Dokonano odczytów stanów wodomierzy na dzień 31.12.2018 r. w lokalach komunalnych                 

i socjalnych na terenie miasta Borne Sulinowo. 

31. Zlecono i dokonano wymiany okna w lokalu komunalnym w Dąbiu 11/1. 

32. Dokonano wymiany drzwi wejściowych w lokalu komunalnym w Bornem Sulinowie. 

33. Osoby bezumownie zajmujące lokale socjalne wezwano do złożenia oświadczeń dotyczących 

zamieszkiwania osób w lokalu. 

34. Zawarto umowę na dostawę energii elektrycznej do lokalu przeznaczonego na sytuacje awaryjne.  

 

 

REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY 

 

1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów  

 

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

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

w Bornem Sulinowie 

Dn. 12.12.2018r. przesłano do ZUW w Szczecinie wniosek o wypłatę dotacji na kwotę 148.676,00 zł.  

Dn. 20.12.2018r. ZUW dokonał przelewu dotacji na konto bankowe gminy Borne Sulinowo we 

wnioskowanej kwocie. 

Zakończenie zadania nastąpiło dn. 28.12.2018r. przekazaniem placówki do MGOPS w Bornem 

Sulinowie. 

Opracowano i dn. 14.01.2019r. przesłano sprawozdanie końcowe z wykonania zadania. 

Wartość inwestycji wyniosła 196.286,77 zł. 

 

Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie 

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

W wyniku pozytywnej weryfikacji złożonego Wniosku o wypłatę dotacji,  dn. 17.12.2018r. otrzymano   

z ZUW w Szczecinie płatność we wnioskowanej kwocie 857.808,00 zł, co razem z wypłaconą                

w listopadzie 2018r. zaliczką w kwocie 169.572,00 zł dało łącznie sumę dotacji, tj. 1.027.380,00 zł.  
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Opracowano i dn. 14.01.2019r. przesłano do ZUW w Szczecinie Sprawozdanie z wykorzystania dotacji 

i Rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa, zakończonej w roku 2018. 

 

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 IZ/IP, dn. 17.12.2018r. wprowadzono zmiany we wniosku o dofinansowanie, 

opublikowano poprawiony wniosek w systemie LSI oraz przesłano do IZ/IP RPO WZ Oświadczenie       

o wprowadzeniu uzupełnień/poprawy dokumentacji aplikacyjnej. 

Dn. 18.01.2019r. otrzymano od IZ/IP RPO WZ informację o zatwierdzeniu I WoP. 

 

Ministerstwa 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. 18.12.2018r. przesłano do ZUW w Szczecinie ofertę na dofinansowanie funkcjonowania otwartej   

w grudniu 2018r. w Bornem Sulinowie placówki Klub „Senior+”. Dofinansowanie przeznaczone 

zostanie m.in. na: zakup materiałów terapeutycznych, produktów żywnościowych, artykułów biurowych 

i gospodarczych, gier logicznych, sprzętu i materiałów rehabilitacyjnych, a także kosztów osobowych      

i nieosobowych pracowników. 

Realizację zadania zaplanowano w terminie od 01.01 do 31.12.2019r. 

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

 

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

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

Dn. 31.12.2018r. zakończono realizację projektu grupy nieformalnej „Babski Klub Optymistek 40+”,    

w ramach którego odbyły się 22 edukacyjne spotkania tematyczne z trenerami zdrowego stylu życia. 

Projekt skierowany był do kobiet w wieku 40+, mieszkanek Bornego Sulinowa. Ostatnie spotkanie 

projektowe odbyło się 28.12.2018r., wzięli w nim udział zaproszeni goście i mieszkańcy Bornego 

Sulinowa.  

Opracowano i dn. 16.01.2019r. złożono w generatorze elektronicznym, a dn. 21.01.2019r. w wersji 

papierowej w LGD POJEZIERZERAZEM w Szczecinku sprawozdanie z realizacji zadania. 

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

 

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

Dn. 09.01.2019r., w wyniku zakończonej weryfikacji WoP, Wydział PROW zlecił ARiMR płatność       

w kwocie 31.780,00 zł na rzecz CKiR w Bornem Sulinowie. 

 

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 Wykonawcy studium wykonalności.  

Termin złożenia wniosku o dofinansowanie przedłużono do 28.02.2019r. 

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

może 75% wartości zadania, lecz nie więcej niż 4 mln zł.  

 

Program wyrównywania różnic między regionami III, Likwidacja barier transportowych poprzez 

zakup mikrobusu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Jana 

Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie 

Dn. 09.01.2019r. złożono w Starostwie Powiatowym w Szczecinku Oświadczenie Gminy Borne 

Sulinowo o gotowości do realizacji programu. W 2019r. Gmina Borne Sulinowo wnioskować będzie    

o kwotę 80.000,00 zł na zakup mikrobusu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych w szkole 

podstawowej w Bornem Sulinowie. Pełny wniosek złożony zostanie do 11.02.2019r.  

W dn. 21-25.01.2019r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na dostawę ww. pojazdu. 

 

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 
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Dn. 11.01.2019r. złożono w Starostwie Powiatowym w Szczecinku sprawozdanie półroczne z realizacji 

programu. 

Trwa realizacja zadania (produkcja pojazdu i dostosowywanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych).  

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

 

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

Dn. 14.01.2019r. odebrano protokołem od Wykonawcy dokumentację projektowo-kosztorysową 

zadania. 

 

Lokalny Animator Sportu 

Dn. 15.01.2019r. złożono w Fundacji Orły Sportu wniosek o dofinansowanie kwotą 10.800,00 zł 

wynagrodzenia 2 animatorów na boisku Orlik w okresie marzec-listopad 2019.  

Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. 

Wartość zadania wynosi 21.600,00 zł.  

 

RPO WZ 2014-2020, Rewitalizacja szansą na aktywną integrację 

Dn. 22.01.209r. - udział w spotkaniu Burmistrza Bornego Sulinowa z przedstawicielem KARR S.A.        

z Koszalina dot. realizacji działań w ramach projektu.  

W 2019r. projekt realizowany będzie w Bornem Sulinowie i Juchowie. 

 

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

śródlądowa, Budowa infrastruktury kajakowej na Szklaku kajakowym rzeką Piławą  

Dn. 25.01.2019r. wystosowano do Nadleśnictwa Borne Sulinowo i Nadleśnictwa Czaplinek pisma          

z prośbą o udzielenie zgody na dysponowanie nieruchomościami (pozostającymi w zarządzie 

nadleśnictw) na cele realizacji projektu/cele budowlane. 

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. 

 

2. Promocja i turystyka 
 

a) media 

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

 

Dn. 14.01.2019r. podpisano umowę na kontynuację programu samorządowego z TV Gawex oraz 

umowę na kontynuację usług z wydawcą Polska Press – Głos Koszaliński w ramach miesięcznika 

Regiony.  

 

W związku z propozycją Polskiego Radia Program I w ramach audycji „Cztery Pory Roku”, 

przystąpiono do akcji promocyjnej Bornego Sulinowa. Podczas Zimowego Zlotu Pojazdów Militarnych 

na terenie miasta obecny będzie wóz transmisyjny PR, którego dziennikarze realizować będą audycje na 

żywo z uczestnikami zlotu oraz mieszkańcami Bornego Sulinowa (ok. 3h czasu antenowego w tzw. 

„wejściach na żywo”).  

 

b) strona internetowa  

Na bieżąco aktualizowano i modyfikowano stronę internetową Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

www.bornesulinowo.pl oraz BIP.  

 

c) portal społecznościowy  
Aktualizowano profil Urzędu Miejskiego na portalu społecznościowym www.facebook.com.  

 

d) komunikator BLISKO 

Wysyłano mieszkańcom powiadomienia o ważniejszych wydarzeniach. 

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

 Opracowanie projektu i druk kart z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 

Roku. 

 Opracowanie projektu graficznego plakatów promujących zbiórkę publiczną „Ciasto za 

grosz…, bo grosz do grosza” zorganizowaną w ramach obchodów Święta Trzech Króli. 

 Opracowanie projektu graficznego plakatów promujących imprezę zorganizowaną w dn.  

06.01.2019r. - Orszak Trzech Króli i koncert świąteczno - noworoczny. 

 Opracowanie projektu graficznego plakatów promujących WOŚP. 

  

f) materiały promocyjne 

Przekazano 10 szt. albumów fotograficznych "Borneńskie Pejzaże" koordynatorom WOŚP z Bornego 

Sulinowa i Juchowa. 

 

g) inne 

Dn. 03.01.2019r., na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego skierowanego w ramach 

akcji Bezpieczne Ferie 2019, udostępniono dane teleadresowe obiektów noclegowych, świetlic oraz 

miejsc sportowo-rekreacyjnych w gminie Borne Sulinowo. 

 

3. Zagospodarowanie turystyczne gminy 

 

Utworzenie kąpieliska w Bornem Sulinowie 

Dn. 12.12.2019r. otrzymano komplet dokumentacji kąpieliska planowanego przy plaży Marina              

w Bornem Sulinowie.  

Dn. 12.12.2019r. wysłano zgłoszenie wodno-prawne o zamiarze utworzenia kąpieliska do Nadzoru 

Wodnego w Pile - Wody Polskie oraz wniosek o wyznaczenie punktów poboru wody do badań do 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Sanitarnego.  

Dn. 10.01.2019r., zarządzeniem Burmistrza Bornego Sulinowa nr 8/2019, podano do publicznej 

wiadomość projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wykazu kąpielisk w gminie Borne Sulinowo.  

 

Dn. 11.01.2019r. zorganizowano spotkanie Burmistrza Bornego Sulinowa z Nadleśniczymi 

Nadleśnictw: Borne Sulinowo, Czarnobór i Czaplinek. Tematem spotkania było omówienie możliwości 

wytyczenia 2 szlaków rowerowych – „Dookoła jeziora Pile” oraz „Dookoła Poligonu”. Omówiono 

również możliwość zamiany gruntów będących własnością Nadleśnictwa Borne Sulinowo,                      

a użytkowanych przez Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa, na grunty 

gminne.  

 

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 Borneńskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku na realizację zadania 

publicznego pn. „Kocham Cię życie”. Kwota 2.500,00 zł została wykorzystana przez stowarzyszenie 

zgodnie z przeznaczeniem. 

 

Rozliczono dotację udzieloną Zarządowi Rejonowemu Polskiego Związku Emerytów Rencistów  

i Inwalidów na realizację zadania publicznego pn. „Z myślą o seniorach”. Przyznana dotacja w wys. 

2.500,00 zł została wykorzystana przez stowarzyszenie częściowo. Organizacja dokonała zwrotu części 

dotacji w wys. 600,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.  

 

Dn. 22.11.2018r. sporządzono aneks do umowy zawartej pomiędzy Gminą Borne Sulinowo,                   

a Ludowym Klubem Sportowym „Orzeł” Łubowo na realizację zadania pn. „Organizacja 

współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej drużyny seniorów”. 

Dn. 22.11.2018r. sporządzono aneks do umowy zawartej pomiędzy Gminą Borne Sulinowo,                   

a Ludowym Klubem Sportowym „Orzeł” Łubowo na realizację zadania pn. „Organizacja 

współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej drużyn młodzieżowych”. 
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Dn. 02.01.2019r., zarządzeniem Burmistrza Bornego Sulinowa nr 2/2019, ogłoszono otwarty konkurs 

ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

2. przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom społecznym, 

3. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,  

4. działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 
Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań publicznych w 2019r., o którą mogą ubiegać się 

organizację pozarządowe z terenu gminy Borne Sulinowo, wynosi 150.500,00 zł. 

 

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie zamieszczono informację o naborze 

przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy Borne Sulinowo do komisji konkursowej  

ws. rozpatrywania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w 2019r. w drodze otwartego 

konkursu ofert. 

 

Na stronie internetowej i w BIP Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie opublikowano ofertę złożoną 

przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Taekwondo na realizację zadania publicznego pn. „Zimowy 

Obóz Sportowy w Centralnym Ośrodku Szkolenia w Wałczu”. Oferta złożona została   

w trybie pozakonkursowym.   

 

5. Oświata 

Do Kuratorium Oświaty w Szczecinie złożono sprawozdanie z realizacji programu „Wyprawka 

szkolna” w gminie Borne Sulinowo w roku szkolnym 2018/2019.  

 

Do Kuratorium Oświaty w Szczecinie złożono sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej 

otrzymanej w 2018r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe. 

 

6. Wydarzenia 

 

Dn. 13.12.2019r. wydano CKiR w Bornem Sulinowie zezwolenie na zorganizowanie imprezy 

sylwestrowej pod Ratuszem.  

 

Dn. 06.01.2019r. - współorganizacja i uczestnictwo w zbiórce publicznej „Ciasto za grosz…, bo grosz 

do grosza” i w koncercie świąteczno-noworocznym.  

Z przebiegu imprezy sporządzono i zamieszczono na stronie internetowej www.bornesulinowo.pl oraz 

portalu społecznościowym www.facebook.com Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie fotorelację       

z wydarzenia. 

 

Sporządzono i opublikowano na stronie internetowej www.bornesulinowo.pl oraz portalu 

społecznościowym www.facebook.com Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie fotorelację                   

z przebiegu WOŚP  w sztabach w Bornem Sulinowie i Juchowie.  

 

 

REFERAT ORGANIZACYJNY 

1. Przygotowano  i przekazano do  Kuratorium Oświaty w Szczecinie rozliczenie otrzymanych  

środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na zwrot kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników z terenu gminy przez pracodawców w 2018 r. 
2. Sporządzono sprawozdanie GUS Z-05– badanie popytu na pracę za IV kwartał 2018 r.  

oraz sprawozdanie GUS Z-06 – o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy za rok 2018. 
3. Ogłoszono nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacji i zarządzania placówkami 

oświatowymi. Powołano Zarządzeniem Nr 16/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. Komisję 

Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze  

ds. organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi w Urzędzie Miejskim w Bornem 

Sulinowie. 
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4. Ogłoszona nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze, sekretarza. 

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

w Internecie. Zakupiono 12 laptopów spełniających wymagania zawarte w wytycznych dla 

zakupu sprzętu w projekcie. Zlecono wydruk plakatów, ulotek i naklejek. Rozpoczęto 

rekrutację uczestników. 

6. Złożono wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku w sprawie organizowania 

prac społecznie użytecznych w roku 2019. 

7. Zgodnie z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku zatrudniono 

3 osoby w ramach prac publicznych. 

8. Trwają prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających 

do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie, które zarządzone zostały na dzień 10 marca 2019 

r. 

9. Zarejestrowano 2279 pism wpływających do Urzędu. 

10. Wysłano 2388 przesyłek poleconych, 527 listy zwykłe oraz około 80 sztuk plakatów. 

11. Pobrano opłatę skarbową w wysokości około 2.052,00 zł. 

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

wywieszono 80 obwieszczeń oraz plakaty okolicznościowe. 

 

 
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 

 

W zakresie Ochrony Środowiska 

 

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

uwarunkowaniach. 

2. Udzielono odpowiedzi na dwa zapytania dotyczące planowanych inwestycji w sprawie wymogu 

uzyskania 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. 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 wykonanie zadania pn. „Serwisowanie miejskiej toalety publicznej 

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

7. Podpisano umowę na realizację zadania pn. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok 

bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Borne Sulinowo w 2019r. 

8. Podpisano umowę na realizację zadania pn. Utrzymanie i opieka w schronisku bezdomnych 

zwierząt pochodzących z terenu Gminy Borne Sulinowo w 2019r. 

9. Podpisano umowę na realizację zadania utrzymania czystości na terenie miasta i gminy Borne 

Sulinowo w zakresie opróżniania pojemników ulicznych w 2019 roku. 

10. Podpisano porozumienie w sprawie zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich  

z terenu Gminy Borne Sulinowo w 2019r. 

11. Podpisano umowę na realizację zadania pn. Zabiegi i opieka weterynaryjna nad zwierzętami 

bezdomnymi z terenu Gminy Borne Sulinowo w 2019 roku. 

12. Prowadzenie pełnej inwentaryzacji majątku Gminy Borne Sulinowo w zakresie: środki trwałe           

i pozostałe środki trwałe sołectwa. 
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13. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział 

Ochrony Środowiska w Szczecinie  sprawozdanie RRW-2 z realizacji inwestycji w zakresie 

wodociągów i sanitacji wsi w 2018 roku. 

14. Zaktualizowano bazę danych o ocenach oddziaływania na środowisko. 

15. Przekazano do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy sprawozdanie z realizacji KPOŚK za rok 2018. 

16. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział 

Ochrony Środowiska w Szczecinie w imieniu Dyrektorów 2 szkół rozliczenie opłat za korzystanie 

ze środowiska za rok 2018. 

17. Naliczono i przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego opłatę 

za korzystanie ze środowiska za 2018 rok. 

18. Przekazano do zaopiniowania projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo w roku 2019r.  

19. Wygenerowano i wysłano raport z bazy azbestowej gromadzącej i przetwarzającej informacje          

o wyrobach zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo za rok 2018. 

20. W związku z aktualizacją prowadzonego przez Urząd Miejski w Bornem Sulinowie wykazu psów 

ras uznawanych za agresywne wystosowano do właściciela psa pismo z prośbą o podanie informacji 

o ich posiadaniu. 

21. Wystosowano do Nadleśnictwa Czarnobór pismo w sprawie zanieczyszczenia odpadami 

nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż brzegu jeziora Śmiadowo, a będących Państwa własnością 

proszę o ich uporządkowanie. 

22. Udzielono odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący sprawozdań za 

rok 2018 OS-3, OS-5, RRW-2 i M-06. W załączeniu przesłano jedynie sprawozdanie RRW-2 za rok 

2018 będące w zasobach tut. Urzędu. 

23. Udzielono odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wniosków        

o zezwolenie na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne, złożonych do Urzędu Miejskiego w 

Bornem Sulinowie w latach 2015-2018, z wyszczególnieniem łącznej liczby psów poszczególnych 

ras, o które wnioskowano w danym roku w formie tabeli.  

24. Opisywanie faktur –na bieżąco. 

25. Zaktualizowano ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Borne Sulinowo. 

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

27. Zaktualizowano bazę azbestową gromadzącą i przetwarzającą informacje uzyskane z inwentaryzacji 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo. 

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

 

W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa 

 

29. Rozpatrzono 19 zgłoszeń o zamiarze usunięcia drzewa.  

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

31. Rozpatrzono 1 wniosek dot. zezwolenia na usunięcia drzew/krzewów.  

32. Przyjęto do rozpatrzenia 1 wniosek dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

33. Sporządzono 5 umów dot. sprzedaży drewna. 

34. Wystąpiono z 5 wnioskami do Starosty Szczecineckiego o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew/krzewów. 

35. Odpowiedziano na 5 pism 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. 

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

37. Potwierdzono 8 oświadczeni o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej 

powierzchni użytków rolnych  wchodzących w skald gospodarstwa rodzinnego w danej gminie. 
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38. Prowadzenie pełnej inwentaryzacji majątku Gminy Borne Sulinowo w zakresie: środki trwałe          

i pozostałe środki trwałe sołectwa. 

 

W zakresie gospodarki odpadami. 

 

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

Sulinowie, zawierającego informację o nieruchomościach na które zostały złożone deklaracje           

w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami. 

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

komunalnymi. 

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

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

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo  - ok. 138 szt. 

43. Sporządzono informację o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej za rok  2018 

i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego 

44. Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji majątku Gminy Borne Sulinowo w zakresie: środki trwałe     

i pozostałe środki trwałe Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

45. Przygotowano i rozesłano informacje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w 2019 r. dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy Borne Sulinowo – ok. 550 

szt. 

46. Podpisano umowę dot. administrowania składowiska odpadów komunalnych oraz umowę dot. 

obsługi PSZOK. 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 szt. 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 szt. 

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

komunalnymi – 2 szt. 

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

komunalnymi (po zmianie stawki) – 2 szt. 

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

52. Wydano decyzję w sprawie udzielenia ulgi podatkowej – 3 szt. 

53. Prowadzenie pełnej inwentaryzacji majątku Gminy Borne Sulinowo w zakresie: środki trwałe           

i pozostałe środki trwałe PUK. 

 

W zakresie zamówień publicznych 

 

54. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zdanie Zakup pojazdu do przewozu osób 

niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie. 

55. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania : Dowozy uczniów do szkół          

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

56. Przygotowano postępowanie przetargowe na realizację zadania Przebudowa i wyposażenie budynku 

świetlicy wiejskiej w m. Piława. 

57. Przygotowano postępowanie przetargowe na realizację zadania Świadczenie usługi oświetlenia dróg 

i innych terenów publicznych. 

58. Prowadzenie pełnej inwentaryzacji majątku Gminy Borne Sulinowo w zakresie: środki trwałe            

i pozostałe środki trwałe PUK. 

 

 

 

 

 



17 
 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH 

1. Działalność  Komisji ds. PRPA 

 

W okresie międzysesyjnym wszczęto 4 postępowania  o  zobowiązanie do leczenia 

odwykowego na wnioski złożone przez rodzinę osoby uzależnionej oraz  Miejsko – Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.  Ponadto skierowano do biegłych – psychologa i psychiatry 2 

teczki akt spraw celu przebadania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia osób od alkoholu, 

ustalono  przyjęcia na oddział detoksykacyjny dla 2 osób, terapię odwykową w systemie stacjonarnym 

ukończyła 1 osoba.  

Podpisano  umowy zlecenia: 

 na świadczenie usług psychologicznych w świetlicach szkół realizujących programy 

profilaktyczne  prowadzonych przez  Gminę Borne Sulinowo, 

 na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu  

i współuzależnionych w Bornem Sulinowie, 

 na prowadzenie Punktu  Konsultacyjnego dla Osób Dotkniętych Przemocą  

w Rodzinie przy Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przy 

ul. Lipowej 6, 

 na prowadzenie Punktu  Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych  

i Współuzaleźnionych od środków psychoaktywnych w Bornem Sulinowie,  

ul. Szpitalna 1 pok. nr 10, 

 sporządzenie opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia 

 od alkoholu oraz wskazania rodzaju ośrodka odwykowego  

W związku z prowadzonymi postępowaniami „ Niebieska Karta” członkowie Komisji  uczestniczyli  

posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie. 

Współpracowano ze służbami i instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem alkoholizmowi, 

narkomanii oraz przemocy w rodzinie. 

2. USC 

Lp. Dane statystyczne o liczbie zadań zrealizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego  

1. Liczba sporządzonych aktów urodzeń: 

a)  ogółem  15 

 b) w tryb. art. 73  2 

2. Liczba sporządzonych aktów małżeństw  

 a) ogółem 0 

 b) w tryb. art. 73  0 

3. Liczba sporządzonych aktów zgonu 

 a) ogółem 7 

4. Liczba wydanych decyzji administracyjnych   

 o zmianie imienia i nazwiska 2 

5. Liczba wydanych odpisów i zaświadczeń  176 

6. Liczba przyjętych oświadczeń o wstąpieniu  

w związek małżeński 

 

 w lokalu usc 8 

 poza lokalem usc 2 

7. Liczba innych czynności kierownika usc  

 - liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających brak 

okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa                   

( art. 4 kro )  

2 

 - liczba wydanych zaświadczeń stwierdzających, że 0 



18 
 

obywatel polski lub zamieszkały na terytorium RP 

cudzoziemiec mniemający obywatelstwa żadnego państwa, 

zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć małżeństwo za 

granicą ( art. 71 )  

8. Liczba wyroków rozwodowych przesłanych przez Sądy 

Okręgowe  

12 

9.  Liczba sporządzonych przypisków do aktów stanu 

cywilnego  

48 

 

Do komputerowego  systemu  rejestracji aktów stanu cywilnego wprowadzono 34 aktów  z lat 

1945-2014.   

Wystąpiono o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 4 par.   

3.  Dowody osobiste: 

- złożono 70 wniosków o wydanie dowodów osobistych, 

- wydano 74 dowodów osobistych, 

 

 4. Działalność gospodarcza. 

 

W CEIDG dokonano następujące zmiany: 

- zarejestrowano 3 nowe działalności gospodarcze, 

- wprowadzono 28 zmian, 

- zawieszono 4 wpisów, 

- wykreślono  4 wpisy. 

 

5.  Ewidencja ludności: 

Liczba Ludności  wg stanu na dzień 28 stycznia 2019r.  

 

MIASTO  BORNE SULINOWO: 

 

pobyt stały           -  4575      pobyt czasowy     - 246 

GMINA  BORNE SULINOWO: 

pobyt stały           -  4760    pobyt czasowy      -  93 

----------------------------------------------------------------   

razem                   -    9.335                            -     339 

 

  ogółem  ludność     9.674 

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

W okresie od 8.12.2018r.  do  28.01.2019r.  zarejestrowano: 

- zameldowania na pobyt stały   74 

w tym cudzoziemców     1 

- zameldowania na pobyt czasowy   41 

w tym  zameldowanie cudzoziemców  29 

- wymeldowanie z pobytu stałego   82 

- wymeldowanie z pobytu czasowego  5 

- wymeldowanie administracyjne   1 

- postępowanie administracyjne o wymeldowanie  2 
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Udzielono odpowiedzi na  9  wniosków  o udostępnienie danych osobowych. 

Wydano  50  zaświadczeń o zameldowaniu. 

Wydano  1  zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych  / jednorazowe /. 

Wygaszono  1  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Zarejestrowano  15  wniosków  o wydanie Karty Dużej Rodziny. 

 

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

W zakresie zarządzania kryzysowego: 

a) W zakresie spraw obronnych: 

- przygotowanie do kwalifikacji wojskowej (kwalifikacji podlega 39 mężczyzn rocznika 

podstawowego - 2000 r. –oraz 6 mężczyzn z roczników starszych, którzy  

nie stawili się do kwalifikacji we wcześniejszych terminach, 2 mężczyzn w związku  

z kategorią zdrowia B i 4 kobiety – razem zgodnie z przesłanymi listami stawiennictwa do 

kwalifikacji wojskowej przesłanymi do Starostwa Powiatowego w Szczecinku w dniu 14 

stycznia 2019r. wezwano do kwalifikacji wojskowej z terenu miasta i gminy Borne Sulinowo 

51 osób);  

Kwalifikację zaplanowano na 5 i 6 luty dla mężczyzn, 28 luty dla kobiet oraz 01 marca jako 

dzień dodatkowy w PKLek. w Szczecinku; 

- rozpatrzono 4 wnioski dotyczące zmiany terminu stawienia się do kwalifikacji wojskowej 

2019r.; 

- rozpoczęto postępowanie wyjaśniające w stosunku do 5 osób, które nie odbierały 

korespondencji z UM w Bornem Sulinowie dotyczącej wezwań do kwalifikacji wojskowej; 

- uruchomiono w ramach treningu ostrzegania syreny alarmowe w UM i  jednostkach OSP 

Łubowo oraz Juchowo w dniu 19.01.2019r o godz. 12:00; 

- opracowano i przesłano do ZUW w Szczecinie zestawienia świadczeń osobistych  

i rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie gminy w Bornem Sulinowie w 2019 

roku. 

- opracowywano plan szkolenia obronnego na 2019r. i przesłano do wojewody celem 

uzgodnienia wraz z oceną stopnia osiągnięcia zakładanych celów szkoleniowych  

w 2018 roku ; 

b) W zakresie obrony cywilnej: 

-  opracowano plan szkolenia w zakresie zarządzania kryzysowego i OC; 

- w trakcie sporządzania oceny przygotowania OC w gminie; 

c)  W zakresie zarządzania kryzysowego: 

- w tracie opracowywania planu działalności GZZK na 2019r.; 

- monitorowanie bieżących zagrożeń; 

- przesłano do placówek szkolnych, KP, BP, CKiR, SM zalecenia Burmistrza Bornego 

Sulinowa dotyczące bezpieczeństwa w okresie ferii zimowych. 

d) W zakresie zabezpieczenia ppoż. 

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

Z uwagi na zmieniające się warunki pogodowe zagrożenie najczęściej występuje  

na drogach (wypadki komunikacyjne, kolizje) ponadto pożary pustostanów i  sadzy  

w kominach. 

      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.  

We wszystkich jednostkach przeprowadzono inwentaryzacje środków trwałych przekazanych 

przez UM w użytkowanie dla OSP. Stan zgodny. 
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 PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA 

I. Przygotowano i wydano: 

 

1. Wydano 74 zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Wydano 20 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. Wydano 3 zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z 

ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

4. Wydano 2 postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości. 

5. Udzielono 9 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. 

 

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. 
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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 5 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 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 7 umów, w których naliczono opłaty za zajęcie nieruchomości drogowej  

w związku z wbudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy Borne 

Sulinowo. 

 

IV. Zadania inwestycyjne. 

 

Przeprowadzono postępowanie na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tj.: 

- przygotowano / zamówiono opracowanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówienia 

publicznego, 

- uzyskano pozwolenie na budowę / zgłoszono przystąpienie do budowy, wykonania robót 

budowlanych, 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert, 

- zawarto umowę lub zlecenie na realizację, 

- rozliczono zadanie poprzez opisanie i sprawdzenie pod względem merytorycznym faktur, 

 

dla następujących zadań: 

 

1) Sprzedaż tarcicy iglastej do wykonania remontu pomostu w m. Dąbrowica: 

- zadanie zrealizowano i rozliczono.  

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

- zadanie zrealizowano i rozliczono.  

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

- zadanie zrealizowano i rozliczono. 

4) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Bornem 

Sulinowie: 

- wyłoniono projektanta i podpisano umowę na realizację zadania, 

- trwają prace projektowe.  

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

31.12.2020 r.: 

- zadanie zrealizowano. 

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

Sulinowie – prace projektowe: 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert na realizację zadania, 
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- wyłoniono projektanta i podpisano umowę na realizację zadania. 

7) Trwają prace związane z modernizację budynku komunalnego przy ul. Targowej 5 w Bornem 

Sulinowie. 

8) 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, 

- zadanie zakończono i rozliczono, 

9) Wykonanie chodnika wraz ze zjazdami na nieruchomości przyległe oraz budową fundamentów 

pod słupy oświetlenia drogowego przy ul. Kolejowej w Bornem Sulinowie 

- zadanie zakończono i rozliczono 

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

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

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

zadania, wyłoniono Projektanta, przygotowano i podpisano umowy, 

- wykonano I etap dokumentacji projektowej niezbędnej do przygotowania wniosku                      

o dofinansowanie. 

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

Zachodniopomorskiego w ramach programu przebudowy dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych. 

 

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) Prace w celu przygotowania inwentaryzacji majątku Gminy Borne Sulinowo zgodnie                  

z Zarządzeniem nr 86/2018 Burmistrza Borne Sulinowa z dnia 30-11-2018r. 

3) Monitorowanie i zgłaszanie awarii sieci oświetleniowych oraz monitorowanie napraw 

oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy. 

4) 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) Wykonano naprawę szafki sterującej oświetleniem przy fontannie w Bornem Sulinowie. 

2) Wykonano szafkę sterującą oświetleniem przy budynku Urzędu Miejskiego w Bornem 

Sulinowie. 

3) Zlecono i wykonano wymianę ciepłomierza w budynku przedszkola w Bornem Sulinowie. 

4) Wykonywano drobne prace remontowe w budynku Urzędu Miejskiego. 

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

6) Trwają prace związane z czyszczeniem studzienek odwodnieniowych dróg na terenie miasta. 

7) Zdemontowano ozdoby świąteczne przy drogach i placach gminnych. 

8) Trwają prace związane z wycinką drzew na działkach gminnych 


