
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  27 czerwca  2019 r. 

 

SPOTKANIA 

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła w następujących 

spotkaniach: 

 

 22 czerwca 2019r. -  udział w przeglądzie kapel pn. Kaziuki na wesoło” organizowane przez 

Stowarzyszenie Borneńskie Wrzosy w Bornem Sulinowie, 

 24 czerwca 2019r. – podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy i wyposażenia 

budynku świetlicy wiejskiej w msc. Piława w Banku Gospodarstwa Krajowego                           

w Szczecinie (BGK), 

 24 czerwca 2019 – podpisanie umowy pożyczki na wyprzedzające dofinansowanie zadania  

pn. Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w msc Piława z Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie, 

 25 czerwca 2019r. – posiedzenie Zarządu oraz posiedzenie absolutoryjne Zgromadzenia 

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w msc Lipie, 

 26 czerwca 2019r. – spotkanie z potencjalnym inwestorem P. Andrzejem Wodzyńskim 

założycielem Grupy Tubądzin, 

 26 czerwca 2019r. – spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia „Gilza” w sprawie budowy 

strzelnicy w Bornem Sulinowie, 

 27 czerwca 2019r. – Walne Zgromadzenie PWiK w Szczecinku, 

 27 czerwca 2019r. – spotkanie sprawie problematyki gospodarowania odpadami z Panem 

Henrykiem Kowalczykiem, Ministrem Środowiska w Szczecinku, 

 28 czerwca 2019r. - spotkanie organizacyjne z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Bornem 

Sulinowie oraz Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Juchowie, 

 29 czerwca 2019r. – udział w „Rakowskiej Sobótce” organizowanej przez Sołectwo Rakowo, 

 02 lipca 2019r. – spotkanie dotyczące zasad realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury 

kajakowej na terenie dorzecza Parsęty” w Karlinie(ZB), 

 02 lipca 2019r. – posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia LDG – Lokalnej Grupy Działania 

POJEZIERZE RAZEM w Starostwie Powiatowym Szczecinka, 
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 02 lipca 2019r. – konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łubowie oraz 

dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie, 

 03 lipca 2019r. – spotkanie z sołtysami sołectw gminy Bornego Sulinowa dot. funduszu 

sołeckiego – szkolenie, 

 03 lipca 2019r. – omówienie spraw organizacyjnych z  pracownikiem CKiR dot. pleneru 

malarskiego w Bornem Sulinowie,  

 04 lipca 2019r.  – podpisanie umów z Wicemarszałkiem Województwa 

Zachodniopomorskiego, Panem Tomaszem Sobierajem  oraz sołtysami sołectw Silnowa, 

Radacza i i Jelenia  w sprawie przyznania dotacji w ramach Programu „Granty Sołeckie”, 

 07 lipca 2019r. –  udział w obchodach 25-lecia Koła Wędkarskiego Bornego Sulinowa oraz 

zawodach wędkarskich o Puchar Burmistrza nad rzeką Piławą(ZB), 

 08 lipca 2019r. – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Szczecinku z udziałem Zarządu 

Powiatowej Izby Rolniczej dot. spraw związanych z suszą w rolnictwie na terenie Powiatu 

Szczecineckiego 2019r.(ZB),   

 09 lipca 2019r. – notarialne poświadczenie własnoręczności  podpisu w Szczecinku - 

wykreślenie z hipoteki(ZB), 

 09 lipca 2019r. – odbiór przebudowanej drogi wewnętrznej w m. Łubowo wykonanej przez 

POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A(ZB), 

 09 lipca 2019r. – otwarcie ofert na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej        

w Bornem Sulinowie(ZB), 

 11 lipca 2019r. - podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Zachodniopomorskiego w sprawie przyznania dotacji na modernizację boiska Klubu 

Sportowego „Orzeł” w Łubowie, gmina Borne Sulinowo(ZB), 

 12 lipca 2019 r. – udział w uroczystych obchodach Święta Policji w Szczecinku(SG), 

 12 lipca 2019r. – uroczyste podpisanie umowy współfinansowanej ze środków funduszu 

Dróg Samorządowych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Koszalinie          

pn. „Przebudowa drogi w msc. Piława, gmina Borne Sulinowo”(ZB), 

 14 lipca 2019r.  -  udział w zawodach wędkarskich na rzece Piława w Jastrowiu, 

 17 lipca 2019r. – Rada Społeczna ZOZ w Bornem Sulinowie, 

  18 lipca 2019r. –udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Międzygminnego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym, 

 24 lipca 2019r. – omówienie spraw organizacyjnych z Panią Anną Gałązka - Dyrektorem 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie, 

 24 lipca 2019r. – spotkanie organizacyjne z Panią Iwoną Błysz - Prezesem Związku 

Nauczycielska Polskiego Okręgu Zachodniopomorskiego Gminy Borne Sulinowo, 

 25 lipca 2019r. – spotkanie z sołtysem wsi Sołectwa Łubowo - Panią Agnieszką 

Kwiatkowską, 
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 26 lipca 2019r. – spotkanie z Prezesem Zarządu WOPR Wielkopolska, Panem Damianem 

Jerszyńskim w sprawie nadzoru kąpieliska w Bornem Sulinowie na 2020 r., 

 26 lipca 2019r. -  spotkanie organizacyjne z Dyrektorem Centrum Kultury i Rekreacji Panią 

Pauliną Undrych-Matkowską, 

 30 lipca 2019r. – spotkanie ws. wycinki drzew z przedstawicielami Ochrony Środowiska 

Starostwa Powiatowego Szczecinka, 

 31 lipca 2019r. – spotkanie ws. obchodów 25-lecia Polskiego Związku Wędkarskiego -  Koła 

Terenowego w Bornem Sulinowie, omówienie spraw organizacyjnych, 

 01 sierpnia 2019r. – podpisanie umowy - Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska            

w Koszalinie, 

 02 sierpnia 2019r. – spotkanie w UM Czaplinka – współpraca między gminami, 

 05 sierpnia 2019r. – omówienie spraw organizacyjnych z sołtysem wsi Liszkowo Panią 

Magdaleną Papierkiewicz w sprawie dożynek gminnych, 

 07 sierpnia 2019r. – Sesja na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa, 

 08 sierpnia 2019r. – spotkanie z przedstawicielem Zachodniopomorskiej Regionalnej 

Organizacji Turystycznej Szczecina, 

 09 sierpnia 2019r. – spotkanie z przedstawicielkami Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych   

w Bornem Sulinowie, 

 14 sierpnia 2019r. – spotkanie z przedstawicielem telewizji TV ASTA Panem Tomaszem 

Janczarem ws. projektu filmu  pn. „Wał Pomorski”, 

 15-18 sierpnia 2019r. - udział w XVI Międzynarodowym Zlocie Pojazdów Militarnych 

„Gąsienice i Podkowy” Borne Sulinowo, 

 19 sierpnia  2019r. - udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Międzygminnego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, 

 20 sierpnia 2019r. – omówienie spraw bieżących z Radą Sołecką Radacza, 

 21 sierpnia 2019r. - omówienie spraw organizacyjnych z dyrektorem MGOPS w Bornem 

Sulinowie, Panią Mariolą Siniarską, 

 22 sierpnia 2019r. - udział w XV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w DPS 

Borne Sulinowo, 

 25 sierpnia 2019r. – otwarcie pleneru OW Revital - udział w XV Jubileuszowym 

Ogólnopolskim Plenerze Artystycznym „Borne Sulinowo - przyjaźnie”, 

 26 sierpnia 2019r. - udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej PUK Sp. z o.o. w Bornem 

Sulinowie, 

 28 sierpnia 2019r. – spotkanie z przedstawicielem Wielkopolskiej Akademii Nauk i Rozwoju 

z Poznania ws. pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej,  

 28 sierpnia 2019r. – wernisaż  malarstwa Pani Longiny Malinowski w Połczynie –Zdroju, 

 29 sierpnia 2019r. – spotkanie organizacyjne z dyrektorami szkół gminy Bornego Sulinowa, 
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 29 sierpnia 2019r. – posiedzenie Zarządu  Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty                

w Karlinie, 

  30 sierpnia 2019r. - omówienie spraw bieżących z dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Bornem Sulinowie, 

 31 sierpnia 2019r. - udział w obchodach Święta Pieczonego Ziemniaka w Sołectwie Silnowo, 

 31 sierpnia  2019r. – udział w wystawie poplenerowej – wernisaż malarski w CKIR w Bornem 

Sulinowie, 

 31 sierpnia 2019r. – Wieczór wspomnień – Revital – Ogólnopolskie Stowarzyszenie 

Tworzących Przyjaciół w Bornem Sulinowie, 

 01 września 2019r. – Targi Miodu i Chleba w Bornem Sulinowie, 

 01 września 2019r. – udział w uroczystych Obchodach 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny 

Światowej pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy Polskich i Radzieckich w Szczecinku(SG), 

 02 września 2019r. – uroczyste  rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej                 

w Łubowie, 

 03 września 2019r. - omówienie spraw organizacyjnych z dyrektorami szkół gminy      

Bornego Sulinowa, 

 04 września 2019r. – spotkanie organizacyjne - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, 

 06 września 2019r. – udział w „Pikniku na zakończenie lata” organizowanym przez Zarząd 

Koła Terenowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Łubowie, 

  07 września 2019r. – udział w Dożynkach Gminnych -  „Rakowo 2019”,  

 07 września 2019r. – udział w II Międzynarodowym Plenerze Artystycznym – Stacja Kultura 

2019 w Siemczynie, 

  09 września 2019r. -  XI Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na wniosek, 

 09 września 2019r. – powitanie charytatywnego happeningu w Bornem Sulinowie pn. 

„Lokomotywa uśmiechu” – zebrane środki przeznaczono na hospicjum dla dzieci,  

 10 września 2019r. – udział w Spotkaniu Wspólników Międzygminnego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym, 

 14 września 2019r. – udział w „Biesiadzie Królewskiej” w Radaczu – projekt „Radacz, 

studium krajobrazu kulturowego – przywrócenie tożsamości miejsca” na zaproszenie 

Stowarzyszenia Miłośników Miejscowości Radacz oraz Fundacji im. Stanisława 

Karłowskiego w Juchowie, 

 11 września 2019r. – spotkanie organizacyjne z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej 

„Zielone Ogrody” w Bornem Sulinowie, 

 14 września 2019r. – udział w Turnieju o Puchar Burmistrza Bornego Sulinowa oraz Turnieju 

o Puchar Prezesa Klubu BORBUL, 

 14 września 2019r. – uroczyste otwarcie Biesiady Królewskiej w Radaczu - przedstawienie 

projektu „Radacz, studium krajobrazu kulturowego - przywrócenie tożsamości miejsca”, 
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 14 września 2019r. – udział w zakończeniu projektu pn. „Plac zabaw i boisko jako miejsce 

integracji mieszkańców” w Bornem Sulinowie – koordynatorzy: Koszalińska Agencja 

Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem 

Sulinowie, 

 15 września 2019r. – udział w uroczystości obchodów 25-lecia utworzenia Koła Polskiego 

Związku Wędkarskiego w Bornem Sulinowie, 

 16 września 2019r. –udział w uroczystej inauguracji akcji pn. „Jedno dziecko, jedno drzewo” 

- na zaproszenie Nadleśnictwa Bornego Sulinowa, 

 20 września 2019r. – podpisanie umowy w Starostwie Powiatowym Szczecinka                             

o dofinansowanie mikrobusu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych w Szkole 

Podstawowej w Bornem Sulinowie w ramach Programu wyrównania różnic między 

regionami III, Likwidacja barier transportowych, 

 

WYWIADY: 

 26 czerwca 2019r.- program samorządowy TV Gawex, 

 01 lipca 2019r. - program samorządowy TV Gawex, 

 21 sierpnia 2019r. – program samorządowy TV Gawex,  

 05 września 2019r. - program samorządowy - Głos Koszaliński, 

 

          W sprawach skarg i wniosków w okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego 

Sulinowa oraz  Zastępca  Burmistrza  przyjęli 135 interesantów. 
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REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU 
W OKRESIE OD 27.06.2019R. DO DNIA 16.09.2019R. 

1.  Na podstawie Zarządzenia Nr 66/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 28 czerwca 2019 roku 

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

dochodów i wydatków bieżących o kwotę 95.682,00 zł, w tym na podstawie: 

 - pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.5.35.2019.AK z dnia 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie 

składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie 

z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu               i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2092, z późn. zm.) - działanie 20.1.3.1.W, 

    - pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.58.10.2019.MR z dnia 26 czerwca 2019r. 

w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 10.090,00 zł. z przeznaczeniem na 

realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 

2017-2019 - "Aktywna tablica" - działanie 3.1.7.6.W, 

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.70.8.2019.MR z dnia 28 czerwca 2019 r. 

w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 77.092,00 zł. z przeznaczeniem na 

realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" 

na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły 

podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez 

organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków - działanie 3.1.7.6.W. 

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 6.159,99 zł między 

rozdziałami i paragrafami.  

W związku z wprowadzeniem zmian do budżetu Gminy Borne Sulinowo na podstawie Zarządzenia 

Nr 64/2019 wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na 

lata 2019-2030 Zarządzeniem Nr 65/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 28 czerwca 2019r.  

2.W dniu 3 lipca 2019 wysłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie informację o liczbie uczniów 

objętych pomocą w formie stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 

2019r. Liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego: 62. 

   Liczba przyznanych stypendiów: 60. Liczba wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego: 2. Liczba 

przyznanych zasiłków: 2.  

3. W dniu 10 lipca 2019 roku na podstawie Zarządzenia Nr 69/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa 

wprowadzono wzory informacji o przebiegu wykonania planów finansowych dochodów 

gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze roku 

budżetowego dla jednostek oświatowych z terenu Gminy Borne Sulinowo. 

4. W dniu 10 lipca 2019 roku na podstawie Zarządzenia Nr 70/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa 

wprowadzono wzory informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oświatowych 

z terenu Gminy Borne Sulinowo za pierwsze półrocze roku budżetowego. 
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5. W dniu 11 lipca 2019 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego                 

w Szczecinie i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Rb-27ZZ sprawozdani z wykonania 

planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca II 

kwartału roku 2019.  

6. W dniu 15 lipca 2019 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego                 

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

Obrachunkowej w Szczecinie Rb-50 sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych                    

z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 

samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2019. 

7. W dniu 15 lipca 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 II kwartał 2019 

roku. Przyznana dotacja: 3.925,38 zł. Wykorzystana dotacja: 2.191,95 zł. Dotacja do zwrotu: 

1.733,43 zł. 

8. W dniu 16 lipca 2019 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego                 

w Szczecinie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej podpisany aneks Nr 1/2019 do umowy          

z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmniejszenia udziału procentowego środków własnych Gminy   

z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2019 r. do kwoty nie 

mniejszej niż 33.750,00 zł, co stanowi w zaokrągleniu 20,00 % przewidywanych kosztów realizacji 

Programu. 

9. W dniu 17 lipca 2019 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego                  

w Szczecinie Wydziału Finansów i Budżetu informację o wysokości środków przypadających               

w 2020 r. na dane sołectwa oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb). Wysokość funduszu sołeckiego   

przypadająca na poszczególne sołectwa: 

 

10. W dniu 19 lipca 2019 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego                    

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

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

zleconych wg stanu na koniec II kwartału roku 2019.  

Lp. Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców danego sołectwa (Lm )  (4) Wysokość środków przypadających na dane sołectwo

1. Ciemino 73 13 202,74 zł

2. Dąbie 178 18 280,72 zł

3. Jeleń 505 34 095,00 zł

4. Juchowo 372 27 662,89 zł

5. Kiełpino 151 16 974,96 zł

6. Krągi 385 28 291,59 zł

7. Kucharowo 56 12 380,60 zł

8. Liszkowo 259 22 198,02 zł

9. Łączno 73 13 202,74 zł

10. Łubowo 994 48 361,70 zł

11. Nobliny 85 13 783,08 zł

12. Piława 267 22 584,91 zł

13. Radacz 392 28 630,13 zł

14. Rakowo 254 21 956,21 zł

15. Silnowo 354 26 792,38 zł

16. Starowice 60 12 574,04 zł

17. Śmiadowo 119 15 427,38 zł

18. Uniemino 140 16 442,98 zł

Łącznie 18 4 717 392 842,07 zł
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11. W dniu 22 lipca 2019 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

sprawozdania za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku, w tym: 

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

- Rb-27S sprawozdanie z wykonanie planu dochodów budżetowych jednostki samorządu 

terytorialnego,  

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

- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu 

terytorialnego, 

- Rb-28NW sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które 

nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2018 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy                         

o finansach publicznych), 

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

i gwarancji, 

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

223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

12. W dniu 22 lipca 2019 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego               

w Szczecinie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej zapotrzebowanie na dofinansowanie             

w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 – 

asystent rodziny. Kwota zapotrzebowania na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia danego 

asystenta rodziny: 18.835,00 zł. Kwota wkładu własnego: 12.557,00 zł. 

13. W dniu 24 lipca 2019 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

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

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

i ZOZ w Bornem Sulinowie) za okres wg stanu na koniec II kwartału roku 2019: 

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

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

i gwarancji.    

14. W dniu 24 lipca 2019 roku przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie przesłano informację    

o liczbie uczniów, którym przyznano stypendium szkolne w roku szkolnym 2017/2018, będącą 

podstawą do ustalenia wysokości dotacji na pomoc materialną. Liczba uczniów: 102. 

  15. Na podstawie Zarządzenia Nr 76/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 25 lipca 2019 r. 

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

dochodów i wydatków bieżących o kwotę 71 735,14 zł, w tym na podstawie: 

     - pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.1.14.2019.MR z dnia 5 lipca 2019 r.         

w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 2.208,09 zł 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 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) rez. cel. b.p. poz. 24 - działanie 

13.1.2.1.W,  

       - pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.11.12.2019.EM z dnia 15 lipca 2019 r. 

        w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 15.318,00 zł.z przeznaczeniem na 

realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacanie wynagrodzenia za 

sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 
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ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) rez. cel. b.p. poz. 25, 

działanie 13.1.2.1.W,  

       - pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.37.10.2019.AJ z dnia 18 lipca 2019 r.     

w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 54.209,05 zł z przeznaczeniem na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na 

sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki 

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 

116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.) rez. cel. b.p. poz. 26, działanie 

3.1.2.2.W.         

 Ponadto dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących (+, -)        

w kwocie 72.040,25 zł, w tym 30.007,56 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr GK.3101.3.2019.DN z dnia 26 lipca 2019 roku            

i wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 13.600,00 zł. 

16. W dniu 25 lipca 2019 roku Burmistrz Bornego Sulinowa poinformował przesłał do sołtysów 

sołectw na terenie Gminy Borne Sulinowo informację o przypadających w 2020 roku środkach 

stanowiących fundusz sołecki. 

  17. W dniu 31 lipca 2019 roku na podstawie Zarządzenia Nr 79/2019 Burmistrza Bornego   Sulinowa 

podano do publicznej wiadomości kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Borne 

Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 

2019 roku:  

Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo 

za II kwartał 2019 roku 

Lp. Treść Plan (po zmianach) Wykonanie 

1 DOCHODY 50 145 737,75 23 999 951,13 

1.1 DOCHODY BIEŻĄCE 44 223 614,42 23 375 780,90 

1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE 5 922 123,33 624 170,23  

1.2.1 DOCHODY ZE SPRZEDAŻY 

MAJĄTKU 

1 910 934,00 187 069,93 

2 WYDATKI 48 497 666,75 21 966 176,45 

2.1 WYDATKI BIEŻĄCE 40 698 969,62 20 637 829,53 

2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE 7 798 697,13 1 328 346,92 

3. DEFICYT/NADWYŻKA (1-2) 1 648 071,00 2 033 774,68  

3.1 RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI 

BIEŻĄCYMI A WYDATKAMI 

BIEŻĄCYMI (1.1 – 2.1) 

 

3 524 644,80 

 

2 737 951,37 
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4 PRZYCHODY 1 685 261,00 1 185 261,00 

5. ROZCHODY 3 333 332,00 1 337 698,36 

Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 

za II kwartał 2019 roku 

Gmina Borne Sulinowo dokonał umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w II 

kwartale 2019 roku w wysokości 374,16 zł.   

18. W dniu 3 sierpnia 2019 roku Burmistrz Bornego Sulinowa przesłał do kierowników jednostek 

organizacyjnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych, sołtysów i rad sołeckich, rad osiedli       

i na stanowiska pracy w urzędzie pismo okólne informujące o przyjmowaniu wniosków budżetowych 

dotyczących przyszłego roku budżetowego. Termin składania wniosków: 15 październik 2019 roku. 

19.  Na podstawie Zarządzenia Nr 91/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 7 sierpnia 2019 roku 

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

dochodów i wydatków bieżących o kwotę 79.685,14 zł, w tym na podstawie: 

 - pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.19.12.2019.AJ z dnia 5 sierpnia 2019 r.       

w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 2.103,00 zł, z przeznaczeniem na realizację 

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

z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy 

społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.), w części dotyczącej podwyższenia do 30 % 

kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, dla osób ze spektrum 

autyzmu lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, którzy posiadają orzeczenia o znacznym stopniu 

niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 

osoby z związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, zgodnie z art. 51 c 

ust. 5 ww. ustawy w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla 

rodzin "Za życiem", działanie 13.1.2.2.W, rezerwa celowa b.p. poz. 33, 

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.41.18.2019.AJ z dnia 8 sierpnia 2019 r.        

w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na 

organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, działanie 13.1.2.1.W, rezerwa celowa b.p. poz. 25, 

  - pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.64.7.2019.PW z dnia 9 sierpnia 2019 r.       

w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 25.881,00 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy 

społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.),działanie 13.1.2.1.rezerwa celowa b.p. poz. 25,  

  - pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.73.10.2019.MR z dnia 12 sierpnia 2019 r.   

w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 2.463,57 zł z przeznaczeniem na realizację 

zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 

ustawy o dowodach osobistych, działanie 16.1.1.2.W,  

  Informacji Nr 34/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie  z dnia 19 

sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania Gminie dotacji celowej w kwocie 12.815,00 zł.                           

z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu 

RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku, 
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  - pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.1.16.2019.AJ z dnia 20 sierpnia 2019 r.        

w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o kwotę 1.733,43 zł przeznaczonej 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 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), działanie 13.1.2.1.W, rezerwa celowa b.p. poz. 24, 

   - pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.41.20.2019.MR z dnia 20 sierpnia 2019 r.  

w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na 

organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy 

społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 507), działanie 13.1.2.2.W, rezerwa celowa b.p. poz. 25, 

   - pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.112.3.2019.MR z dnia 27 sierpnia 2019r.     

w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację 

świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.     

w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. z 2018 r. poz. 514) oraz 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 

programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.), działanie 13.4.1.5.W, rezerwa 

celowa b.p. poz. 18, 

   - pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.96.7.2019.MR z dnia 27 sierpnia 2019 r.      

w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 356,00 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach 

Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna", działanie 3.1.5.3.W, 

rezerwa celowa b.p. poz. 26.  

   Ponadto dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących (+, -)              

w kwocie 99.786,10 zł, w tym 12.400,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Łubowie Nr 

SPŁ 3010/16/19 z dnia 26 sierpnia 2019 roku i wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 3.700,00 zł. 

  20. W dniu 8 sierpnia 2019 roku na podstawie Zarządzenia Nr 86/2019 Burmistrza Bornego 

Sulinowa przedstawiono informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo, 

informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo oraz 

informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora 

samorządowego, w tym instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 r. 

Informacje przedłożono Radzie Miejskiej w Bornem Sulinowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.  

  21. W dniu 30 sierpnia 2019 roku na podstawie Zarządzenia Nr 92/2019 Burmistrza Bornego 

Sulinowa zaktualizowano rejestr udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Borne Sulinowo: 

REJESTR UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI  

PRZEZ GMINĘ BORNE SULINOWO  

Rok 2011 

Lp. Wystawca weksla Kwota poręczenia 

1.  Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o.  

78-400 Szczecinek  

 

7 957 076,00 zł 
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Rok 2019 

Lp. Wystawca weksla Kwota poręczenia 

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. 

z o.o.78-449 Borne Sulinowo  

                  300 000,00 zł 

RAZEM:                            8 257 076,00 zł 

Stan poręczeń na dzień 09.09.2019r.     1 876 788,81 zł 

22. W dniu 2 września 2019 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego           

w Szczecinie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oświadczenie o przyjęciu dotacji w kwocie 

15.539,00 zł w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 

2019 – asystent rodziny. Kwota wkładu własnego, określona zgodnie  z zasadami Programu: 

10.360,00 zł.  

23. W dniu 3 września 2019 roku przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie zapotrzebowanie 

Gminy Borne Sulinowo na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od 

września do grudnia 2019 roku. Wnioskowana kwota dotacji: 7.360,00 zł. Udział środków 

własnych: 1.840,00 zł.  

24. W dniu 5 września 2019 roku otrzymano uchwałę Nr CCLXXXIX.522.2019 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 września 2019 roku w sprawie wydania 

pozytywnej opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 

pierwsze półrocze 2019 rok. 

 

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 
 

 

1. W miesiącu lipcu, sierpniu i wrześniu 2019 r. wydano decyzje w/s opodatkowania 

nieruchomości w związku nabyciem i zbyciem nieruchomości na terenie Gminy Borne 

Sulinowo. 

2. W miesiącu lipcu 2019 r. przesłano do Prezesa Zarządu 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 za  półrocze 2019 roku. 

3. W miesiącu sierpniu 2019 r. złożono do Sądu Rejonowego w Szczecinku wniosek o wpis 

hipoteki w celu zabezpieczenia zaległości podatkowych. 

4. W miesiącu lipcu 2019 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

sprawozdanie SP1- sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego i podatku leśnego. 

5. W miesiącu wrześniu 2019 r. trwały prace na projektem budżetu i projektem uchwał 

dotyczących podatków na 2020 r. 

6. W miesiącu wrześniu 2019 r. wystawiono upomnienia dotyczące III raty zaległości 

podatkowych. 

7. W miesiącu wrześniu 2019 r. wystawiono i przesłano do Naczelników Urzędów Skarbowych 

tytuły wykonawcze dotyczące zaległości podatkowych. 

8.  W miesiącu wrześniu 2019 r. dokonano rozliczenia inkasentów z tytułu pobranych podatków tj. 

III raty za 2019 rok. 
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REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA. 

 

W zakresie Ochrony Środowiska 

1. Prowadzonych jest sześć postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

2. Wydano 2 decyzje 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 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. 

5. Wystosowano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej              

w Szczecinie wniosek o udzielnie dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu usuwania 

azbestu na rok 2019. 

6. Umorzono postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z nieruchomości oznaczonej  

w ewidencji gruntów i budynków działką nr 342/7 obręb Łubowo, gmina Borne Sulinowo 

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

z 2019r. poz. 701 ze zm.). 

7. Wydano jedną pozytywną opinie dla Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego  

w sprawie projektu decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych w celu rozpoznania złoża 

kruszywa naturalnego na działce nr 811, obręb Łubowo. 

8. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydział 

Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie wypełniony załącznik do sprawozdania OŚ-4g z gospodarowania dochodami 

budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2018. 

9. Dokonano rozliczenia należności za wywóz nieczystości ciekłych zorganizowanych przez Gminę 

dla nieruchomości ul. Kościuszki 77-79 w Łubowie za I półrocze 2019r. 

10. Wystosowano do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy pismo w sprawie podjęcia stosownych działań w sprawie 

wykonania prac związanych z utrzymaniem urządzenia melioracji wodnych tj. rowu położonego 

na działkach o nr ewid.: 266 i 265 obręb Krągi, 101/1 obręb Borne i 370 obręb Jeleń, gmina 

Borne Sulinowo poprzez: wykoszenie skarp rowu, usunięcie zakrzaczeń i zadrzewień oraz 

oczyszczenie dna rowu celem umożliwienia swobodnego przepływu wód. 

11. Przystąpiono do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia 

całkowitego zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe na 

jeziorze Śmiadowo. 

12. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie             

z Programem ochrony powietrza oraz planem działań krótkoterminowych dla strefy 

zachodniopomorskiej dotyczącego pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu, przyjętym 

uchwałą Nr XXX/468/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  

w dniu 27 lutego 2018r. opublikowaną w dniu 27 marca 2018r. w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. z 2018r. poz. 1427) sprawozdanie  

z realizacji działań naprawczych za rok 2018. 

13. Zakupiono 6 szt. gablot wolnostojących dzielonych zamykanych o wymiarach 100x140x6cm dla 

sołectw. 

14. Przyjęto do rozpatrzenia wnioski o oszacowanie szkód powstałych w związku  

z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – długotrwała susza  

w gospodarstwach rolnych położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo oraz brano udział         

w pracach Komisji do szacowania w/w szkody. 

15. Udzielono odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie wydania          

w lach 2016-2018 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ich publicznie dostępnego 

wykazu. 
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16. Udzielono odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie planowanej 

w Gminie Borne Sulinowo budowy lokalnych oczyszczalni.  

17. Zakupiono 2 szt. klatek pułapek dla Straży Miejskiej do wyłapywania kotów. 

18. Zlecono najem kabin sanitarnych na okres od 8.07.2019r. do 30.09.2019r. Miejsce ustawienia 

kabiny – parking leśny naprzeciw miejsca do rekreacji przy jez. Komorze w m. Rakowo.  

19. Zlecono najem kabiny sanitarnej na okres od 19.07.2019r. do 22.07.2019r. Miejsce ustawienia 

kabiny – w m. Nobliny. 

20. Zlecono najem kabiny sanitarnej na okres od 28.06.2019r. do 01.07.2019r. Miejsce ustawienia 

kabiny – w m. Rakowo. 

21. Zlecono najem kabiny sanitarnej na okres od 8.07.2019r. do 30.09.2019r. Miejsce ustawienia 

kabiny – głowa orła w m. Borne Sulinowo. 

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

o podmiotach jakie wystąpiły w ciągu ostatnich o 12 miesięcy - licząc od dnia otrzymania 

przedmiotowego wniosku - o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przedsięwzięcia w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz        

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j. z 2017.07.21) oraz                          

o wnioskowanych przedsięwzięciach tj. od dnia 10.07.2018 do dnia 10.07.2019r. 

23. Prowadzone jest postępowanie w sprawie wykonania prac ziemnych na nieruchomości 

oznaczonej działką 187/6 w miejscowości Piława. 

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 32 zgłoszeń o zamiarze usunięcia drzewa.  

30. Rozpatrzono 10 wniosków dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

31. Wystąpiono z 12 wnioskami do Starosty Szczecineckiego o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew/krzewów. 

32. Przekazano do uzgodnienia, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 

Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu, projekty zezwalania na usunięcie drzew rosnących      

w pasie drogowym na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

33. Udzielono odpowiedzi na 2 pisma ze Starostwa Powiatowego w Szczecinku dot. wartości mienia 

pozostawionego poza granicami państwa polskiego prawa własności lub użytkowania wieczystego 

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

34. Przyjęto do rozpatrzenia wniosek o wydanie zaświadczenia o nie posiadaniu gospodarstwa 

rolnego. 

35. Wydano 3 zaświadczenia dot. posiadania gospodarstwa rolnego na terenie gminy Borne Sulinowo.   

36. Potwierdzono 4 oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej 

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

37. Wydawanie pozwoleń na amatorski połów ryb na jeziorze Śmiadowo.   

38. Rozpatrzono 94 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

39. Wystąpiono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z wnioskiem            

o przekazanie dotacji celowej dla gminy na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  

40. Przyjęto do rozpatrzenia 145 wniosków o oszacowanie szkód powstałych w związku                     

z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – długotrwała susza w gospodarstwach 
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rolnych położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo oraz brano udział w pracach Komisji do 

szacowania w/w szkody. 

 

W zakresie gospodarki odpadami. 

41. 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. 

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

komunalnymi. 

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

44. Wysłano zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

właścicieli nieruchomości na terenie gminy Borne Sulinowo  – około 2180 szt. 

45. 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. 2376 szt. 

46. Przygotowano i wysłano wezwania do złożenia deklaracji oraz zmiany/korekty/wyjaśnień             

w deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 54 szt. 

47. Wszczęto i zakończono postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi – 1 szt. 

48. Wydano decyzję w sprawie ulgi w spłacie podatku – opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – 1 szt. 

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

50. Przygotowano i przesłano dokumenty do SKO. 

51. Aktualizacja informacji na stronie internetowej Urzędu – dot. gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

W zakresie zamówień publicznych 

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

 

 

REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY 

 

1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów  

 

Projekty grantowe w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020: 

 

1) Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Radacz 

Dn. 10.06.2019r. Stowarzyszenie Miłośników Miejscowości Radacz zawarło z LGD POJEZIERZE 

RAZEM Aneks nr 1 do umowy grantowej zmieniający termin realizacji zadania z 31.05.2019r. na 

31.07.2019r.  

Zadanie zostało zrealizowane. W m. Radacz powstała siłownia zewnętrzna złożona z następujących 

urządzeń: biegacz, orbitrek, prasa ręczna + wyciąg górny, twister, wioślarz. 

Dn. 26.08.2019r., w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Miejscowości Radacz, złożono w LGD 

POJEZIERZE RAZEM wniosek o płatność wraz z załącznikami i sprawozdanie z realizacji grantu.  

Całkowita wartość projektu wyniosła 16.346,70 zł, z czego dofinansowanie z LGD POJEZIERZE 

RAZEM stanowiło 14.710,00 zł.  

 

2) Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Dąbrowica 

Dn. 10.06.2019r. Stowarzyszenie SILNOWO 2020 zawarło z LGD POJEZIERZE RAZEM Aneks nr 1 

do umowy grantowej zmieniający termin realizacji zadania z 31.05.2019r. na 31.07.2019r.  
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Zadanie zostało zrealizowane. W m. Dąbrowica powstała siłownia zewnętrzna złożona                         

z następujących urządzeń: biegacz, orbitrek, prasa ręczna + wyciąg górny, twister, wioślarz. 

Dn. 26.08.2019r., w imieniu Stowarzyszenia SILNOWO 2020, złożono w LGD POJEZIERZE 

RAZEM wniosek o płatność wraz z załącznikami i sprawozdanie z realizacji grantu.  

Całkowita wartość projektu wyniosła 16.346,70 zł, z czego dofinansowanie z LGD POJEZIERZE 

RAZEM stanowiło 14.710,00 zł.  

 

3) Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Łubowo 

Dn. 10.06.2019r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łubowo zawarło z LGD POJEZIERZE RAZEM 

Aneks nr 1 do umowy grantowej zmieniający termin realizacji zadania z 31.05.2019r. na 31.07.2019r.  

Zadanie zostało zrealizowane. W m. Łubowo powstała siłownia zewnętrzna złożona z następujących 

urządzeń: biegacz, orbitrek, prasa ręczna + wyciąg górny, twister, wioślarz. 

Dn. 26.08.2019r., w imieniu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Łubowo, złożono w LGD POJEZIERZE 

RAZEM wniosek o płatność wraz z załącznikami i sprawozdanie z realizacji grantu.  

Całkowita wartość projektu wyniosła 16.346,70 zł, z czego dofinansowanie z LGD POJEZIERZE 

RAZEM stanowiło 14.710,00 zł.  

 

4) Budowa zjazdu linowego w Bornem Sulinowie 

Zadanie zrealizowane w terminie od 24.04.2019r. do 30.08.2019r., w imieniu Stowarzyszenia 

„Promyk Nadziei” w Bornem Sulinowie.  

Dn. 10.06.2019r. podpisano umowę z firmą Bartez Sp.j. Kaczmarek Prabucki na zakup, transport           

i montaż zjazdu linowego o dł. 40 m. Dn. 20.06.2019r. przekazano Wykonawcy protokołem teren 

budowy. Dn. 29.07.2019r. dokonano odbioru prac końcowych i przekazano urządzenie do 

eksploatacji. Całkowity koszt zadania stanowiło dofinansowanie w kwocie 11.200,00 zł. 

 

5) Budowa wiat rekreacyjnych w Bornem Sulinowie 

Dn. 18.07.2019r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Tworzących Przyjaciół podpisało z Wykonawcą 

umowę na budowę 4 wiat: 2 na plaży „Słonecznej” i 2 na ul. Nadbrzeżnej w Bornem Sulinowie.  

Zadanie zrealizowano i odebrano protokołem w dn. 09.08.2019r. 

Wartość inwestycji / dotacji wyniosła 14.800 zł.  

 

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

instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie 

Dn. 17.06.2019r. otrzymano końcową refundację w kwocie 81.794,69 zł. 

RPO WZ 2014-2020, Dział. 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie 

ogólnym, Wsparcie rozwoju usług społecznych poprzez utworzenie i zapewnienie bieżącego 

funkcjonowania mieszkania chronionego w Gminie Borne Sulinowo 
Dn. 25.06.2019r. otrzymano z WUP w Szczecinie informację o nie uwzględnieniu protestu Gminy 

Borne Sulinowo. Tym samym projekt nie będzie realizowany. 

 

Działaj Lokalnie, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Akademia Rozwoju Filantropii       

w Polsce, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM, Anioły są wśród 

nas  

Dn. 26.06.2019r. Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie podpisało umowę na realizację 

zadania w imieniu Babskiego Klubu Optymistek 40+.  

Dn. 01.08.2019r. grupa nieformalna BKO 40+ podpisała umowę z CKiR o współpracy w realizacji 

projektu. 

Realizację zadania zaplanowano na 26.08- 31.12.2019r. Celem zadania jest poprawa jakości życia 12 

kobiet 40+ z Bornego Sulinowa i pobudzenie ich aspiracji rozwojowych poprzez uczestnictwo            

w szkoleniu i warsztatach kreatywnych z techniki Powertexu. 

W dniach 30.08.2019 i 06.09.2019 odbyły się pierwsze spotkania organizacyjne BKO 40+                     

w kawiarence CKiR.  

 

Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020, Edycja 2019, Zapewnienie funkcjonowania 

Klubu „Senior+” Moduł II, Klub Senior+ w Bornem Sulinowie 
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Opracowano i w dn. 03.07.2019r., 02.08.2019r. i 03.09.2019r. przesłano do ZUW w Szczecinie 

miesięczne sprawozdania z frekwencji Klubu Senior+. 

Realizacja zadania trwa od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 

Całkowity koszt zadania wyniesie 90.000,00 zł, dofinansowanie - 36.000,00 zł.  

 

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

Modernizacja budynku w Silnowie na filię biblioteczną MBP w Bornem Sulinowie 

W ocenie merytorycznej wniosek zdobył 80,64 pkt. i nie otrzymał dofinansowania.  

W związku z tym w dn. 08.07.2019r., w imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie, 

złożono odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania dofinansowania.  

Dn. 04.09.2018r. odwołanie rozpatrzono negatywnie.  

 

Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

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

w gminie Borne Sulinowo 

Zadanie polega na utworzeniu wielofunkcyjnych Otwartych Stref Aktywności w Juchowie (wariant 

podstawowy) i Jeleniu (wariant rozszerzony).  

W dn. 10-19.07.2019r. przeprowadzono I zapytanie ofertowe na wykonanie zadania. W odpowiedzi na 

10 zaproszeń nie wpłynęła żadna oferta. W dn. 26.07-02.08.2019r. przeprowadzono II zapytanie 

ofertowe na wykonanie zadania. W odpowiedzi na 13 zaproszeń ofertę złożyła 1 firma - 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRAWPOL.  

Zadanie zostanie zrealizowane do 15.10.2019r. zgodnie z zawartą w dn. 05.08.2019r. umową               

z Wykonawcą. Wartość zadania wyniesie 151.955,41 zł, z czego dofinansowanie z MSiT stanowić 

będzie 68.660,00 zł. 

 

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

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

będzie bezpiecznie 

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

Sulinowa.  

Dn. 27.07.2019r. odbył się II etap zadania, tj. Pokaz Pierwszej Pomocy zorganizowany przy plaży 

miejskiej Marina w Bornem Sulinowie.  

Zadanie dofinansowane w kwocie 46.640,00 zł. 

 

Granty sołeckie 2019, W Rakowie wiata na lata! 
Dn. 04.07.2019r. podpisano z Województwem Zachodniopomorskim umowę o dofinansowanie 

zadania.  

Dn. 18.07.2019r. podpisano z wyłonionym w zapytaniu ofertowym Wykonawcą umowę na realizację 

zadania. Trwają prace w terenie.  

Wartość zadania wynosi 15.000 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Woj. Zachodniopomorskiego 

stanowi 10.000 zł.  

Granty sołeckie 2019, Uatrakcyjnienie rekreacyjnego miejsca w miejscowości Dąbrowica 

poprzez budowę wiaty 

Dn. 04.07.2019r. podpisano z Województwem Zachodniopomorskim umowę o dofinansowanie 

zadania.  

Dn. 18.07.2019r. podpisano z wyłonionym w zapytaniu ofertowym Wykonawcą umowę na realizację 

zadania. Trwają prace w terenie.  

Wartość zadania wynosi 14.500 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Woj. Zachodniopomorskiego 

stanowi 10.000 zł.  

 

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

Dn. 05.07.2019r., w dniu otrzymania zaliczki nr 3, dokonano płatności zaliczki i wkładu własnego       

w łącznej kwocie 233.169,62 zł na rzecz Wykonawcy. Dn. 10.07.2019r. przesłano do ZMiGDP 

dokumenty rozliczeniowe do zaliczki nr 3.  
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Dn. 17.07.2019r. wystąpiono do ZMiGDP z zapotrzebowaniem na zaliczkę nr 4 w kwocie 311.369,67 

zł. Dn. 06.08.2019r. dokonano komisyjnego odbioru prac z udziałem przedstawicieli ZMiGDP oraz 

inspektora nadzoru.  

Dn. 13.08.2019r., w dniu otrzymania zaliczki nr 4, dokonano płatności zaliczki i wkładu własnego       

w łącznej kwocie 366.317,26 zł na rzecz Wykonawcy. Dn. 20.08.2019r. przesłano do ZMiGDP 

dokumenty rozliczeniowe do zaliczki nr 4.  

Trwają prace wykonawcze w terenie. 

 

Fundusz Dróg Samorządowych (nabór 2018), Przebudowa drogi w miejscowości Piława, gmina 

Borne Sulinowo 

Dn. 12.07.2019r. podpisano z Wojewodą Zachodniopomorskim umowę o dofinansowanie kwotą 

349.220,53 zł realizacji zadania.  

Dn. 08.08.2019r., w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, przesłano do ZUW w Szczecinie informację o aktualizacji kosztów (uzyskanych na 

zadaniu oszczędnościach) wraz z wnioskiem o aneks. 

Trwa realizacja zadania. 

Dn. 07.08 i 04.09.2019r. przesłano do ZUW Informację o zaawansowaniu realizacji zadania wg stanu 

na ostatni dzień miesiąca poprzedzający złożenie sprawozdania.  

 

Ochrona przyrody, Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie 

W dn. 12-17.07.2019r. ponowiono zapytanie ofertowe na zakup pojazdu celem aktualizacji. Wybrano 

wykonawcę zadania - firmę Pieluszyńska Sp. z o.o. z Poznania.  

Dn. 19.07.2019r. podpisano z WFOŚiGW w Szczecinie umowę dotacji na kwotę 44.000 zł.  

Dn. 25.07.2019r. podpisano z Wykonawcą zadania umowę na dostawę oznakowanego radiowozu dla 

Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie marki Dacia Duster. 

Ostateczna wartość zadania wyniesie 90.600 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie  

44.000,00 zł. Termin realizacji zadania upływa 15.11.2019r. 

 

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

budynku świetlicy wiejskiej w m. Piława 

Dn. 16.07.2019r. wystąpiono do UM WZ z wnioskiem o zawarcie aneksu do umowy o przyznaniu 

pomocy zmieniającego termin złożenia wniosku o płatność na 04.10.2019r. i uwzględniającego kwoty 

przetargowe oraz wykonanie koniecznych robót zamiennych. 

Dn. 29.08.2019r. zawarto z UM WZ Aneks nr 1 do umowy uwzględniający powyższe zmiany. 

Zadanie zostało zrealizowane. Dn. 05.09.2019r. odebrano wykonanie zadania protokołem odbioru 

końcowego. 

 

RPO WZ 2014-2020, Dział. 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej                

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

wypoczynku w Bornem Sulinowie 

Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną I stopnia.  

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

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

 

Fundusz Dróg Samorządowych (nabór sierpień 2019), Przebudowa ul. Lipowej w Bornem 

Sulinowie 

Opracowano i dn. 22.08.2019r. złożono w ZUW w Szczecinie wniosek o dofinansowanie zadania. 

Całkowitą wartość zadania oszacowano kosztorysowo na 752.794,93 zł. Poziom dofinansowania 

(pomiędzy 50 a 80%) ustali na etapie rozpatrywania wniosków ZUW w Szczecinie.  

Realizację zadania zaplanowano na 2020 rok.  

 

RPO WZ 2014-2020, działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - 

Zachodniopomorski Program Antysmogowy, Termomodernizacja budynków jednorodzinnych 

w Gminie Borne Sulinowo 
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Opracowano i dn. 30.08.2019r. złożono w systemie LSI wersję elektroniczną wniosku oraz wysłano 

pocztą do UM WZ potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie.  

Zadanie polegać będzie na pełnej termomodernizacji 6 budynków jednorodzinnych w gm. Borne 

Sulinowo połączonej z wymianą źródła ciepła opartego o spalanie węgla na mniej emisyjne.  

Dotacja w kwocie 355.350 zł stanowić ma 100% kosztów realizacji zadania. Termin realizacji 

inwestycji zaplanowano na kwiecień 2020 – grudzień 2021. 

 

RPO WZ 2014-2020, działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program 

Antysmogowy, Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Borne Sulinowo  

Opracowano i dn. 30.08.2019r. złożono w systemie LSI wersję elektroniczną wniosku oraz wysłano 

pocztą do UM WZ potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Zadanie polegać będzie na wymianie źródła ciepła opartego o spalanie węgla na mniej emisyjne          

w 7 lokalach mieszkalnych na terenie gm. Borne Sulinowo. 

Dotacja w kwocie 62.790,00 zł stanowić ma 100% kosztów realizacji zadania. Termin realizacji 

inwestycji zaplanowano na kwiecień 2020 – grudzień 2021. 

 

Fundusz Dróg Samorządowych (nabór marzec 2019), Przebudowa drogi gminnej w m. Silnowo 

nr 261 

Pismem ZUW w Szczecinie z dn. 03.09.2019r. uzyskano informację o przyznaniu dofinansowania       

w kwocie 908.437 zł. Potwierdzono w ZUW w Szczecinie gotowość Gminy Borne Sulinowo do 

realizacji zadania w 2020r. 

Wartość zadania oszacowano kosztorysowo na 1.514.062,29 zł. Realizację zdania zaplanowano na lata 

2019-2020.  

 

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Moduł 3 
Dn. 09.09.2019r. Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie ogłosiła zapytanie ofertowe na 

doposażenie stołówki. 

Koszt zadania wynosi 96.366,00 zł, dofinansowanie - 77.092,00 zł. 

 

2. Promocja i turystyka 

 

a) media 

Opracowano i przekazano informacje do lipcowej, sierpniowej i wrześniowej wkładki Głosu 

Koszalińskiego „Regiony”. 

 

W ramach oferty Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki zlecono wykonanie zdjęć oraz 

panoram sferycznych atrakcji i wydarzeń turystycznych Bornego Sulinowa w projekcie pn. „Pomorze 

Zachodnie 360”. W ramach zlecenia powstanie innowacyjna platforma multimedialna, która zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na profilu Facebook.  

 

Na prośbę Nadleśnictwa Borne Sulinowo przeprowadzono promocję akcji społecznej pn. „Jedno 

dziecko, jedno drzewo”. W ramach akcji, w dn. 16.09.2019r., rodzice dzieci, które urodziły się             

w latach 2018-2019 na terenie gminy Borne Sulinowo posadzili drzewka.  

 

b) strona internetowa  

Na bieżąco aktualizowano i modyfikowano stronę internetową Urzędu Miejskiego w Bornem 

Sulinowie www.bornesulinowo.pl oraz BIP.  

 

c) portal społecznościowy  

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

 

d) komunikator BLISKO 

Wysyłano mieszkańcom powiadomienia o ważniejszych wydarzeniach. 

 
e) materiały graficzne  

http://www.facebook.com/
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 Opracowano podziękowania dla uczestników poszukiwań na terenie Oflagu II D. Ochotnicy     

z całego kraju, z udziałem ekipy telewizyjnej programu „Było, nie minęło”, lokalizowali              

i wykopywali pozostałości z okresu funkcjonowania obozu jenieckiego. 

 Opracowanie projektu i druk plakatów na I Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych „Silny 

jak Strażak”. 

 Opracowanie projektu i druk dyplomów dla uczniów szkół z gminy, którzy uzyskali najlepsze 

wyniki w nauce lub sporcie. 

 Opracowanie projektu i druk plakatów promujących imprezę „Rakowska Sobótka wraz             

z odpustem ku czci Matki Bożej Pomocy Nieustającej”. 

 Opracowanie projektu i druk zaproszeń na XVII Biwak Trzeźwościowy Rodzin 

Abstynenckich pn. „Wracamy do Tradycji”. 

 Opracowanie projektu tablicy (o wym. 70 cm x 100 cm) do Budynku Kulturalno-

Oświatowego z fotografią i krótką informacją (w 4 językach) o historii budynku. 

 Opracowanie i druk plakatów promujących Święto Pieczonego Ziemniaka w Silnowie. 

 Opracowanie i druk zaproszeń na XVI Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych. 

 Opracowanie i druk regulaminu i cennika na tymczasowe pole namiotowe w Bornem 

Sulinowie. 

 Opracowanie tablicy informującej o dofinansowaniu inwestycji "Budowa zjazdu linowego       

w Bornem Sulinowie". 

 Opracowanie tablicy informującej o dofinansowaniu inwestycji "Budowa wiat rekreacyjnych 

w Bornem Sulinowie". 

 Opracowanie tablicy informującej o dofinansowaniu inwestycji „Plac zabaw i boisko – 

miejsce integracji mieszkańców”. 

 Wykonanie projektu i druk plakatów promujących imprezę „Biesiada Królewska w Radaczu”. 

 Wykonanie projektu i druk plakatów promujących imprezę „Piknik Edukacyjny: Nauka, 

Ekologia, Przedsiębiorczość”. 

 Opracowanie tablicy informującej o dofinansowaniu inwestycji "Przebudowa                 

iwyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Piława". 

 Opracowanie tablicy informacyjnej (o wym. 250 cm x 50 cm) „Stanica kajakowa w Piławie”. 

 

f) materiały promocyjne  

Dn. 06.08.2019r. zlecono dodruk turystycznej ulotki reklamowej dla gminy Borne Sulinowo w ilości 2 

tys. egz.  

 

g) inne 

Dn. 15.06.2019r., na prośbę organizatorów rajdu motocyklowego „Szlakiem Wału Pomorskiego”, 

zaprezentowano historię Bornego Sulinowa podczas wizyty uczestników         w Miejskiej Izbie 

Muzealnej oraz krótkiej wycieczki po terenie miasta.  

 

W dn. 8-12.07.2019r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie „Strategii rozwoju Gminy 

Borne Sulinowo na lata 2019-2028”. Wyłoniono wykonawcę – Centrum Kształcenia Ustawicznego 

„Mercury” z Wągrowca. Dn. 28.08.2019r. podpisano z wykonawcą umowę na opracowanie strategii    

w 4 etapach, z ostateczną wersją przyjęcia dokumentu w połowie grudnia 2019r.  

Zarządzeniem Burmistrza Bornego Sulinowa powołano zespół roboczy złożony z pracowników 

Urzędu Miejskiego oraz przedstawicieli jednostek budżetowych, który zajmie się przygotowaniem 

informacji niezbędnych do opracowania I etapu strategii. Koordynatorem zespołu roboczego został 

sekretarz gminy, a osobą nadzorującą pracę zespołu i reprezentującą gminę Borne Sulinowo - 

pracownik Ref. PW.  

 

Dn. 08.07.2019r. przesłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku deklarację udziału gminy Borne 

Sulinowo w dożynkach powiatowych, które odbędą się 21.09.2019r. w Barwicach.  

 

Dn. 10.07.2019r. - udział w spotkaniu roboczym ws. opracowania strategii rozwoju turystyki 

wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego. Spotkanie odbyło się na Zamku  



21 
 

w Szczecinku z inicjatywy prezesa SZLOT. Podczas spotkania przeprowadzono analizę SWOT 

potencjału powiatu szczecineckiego w zakresie rozwoju turystyki wędkarskiej.   

 

3. Zagospodarowanie turystyczne gminy 

W dn. 26-27.06.2019r. kompleksowo oznakowano teren oraz akwen kąpieliska miejskiego przy plaży 

Marina w Bornem Sulinowie. Wspólnie z dyrektorem CKiR przygotowano miejsce zakwaterowania 

ratowników w Budynku Kulturalno-Oświatowym w Bornem Sulinowie. Przez okres wakacyjny teren 

kąpieliska był codziennie dozorowany przez 2 ratowników w godz. 10:00-18:00. Na terenie kąpieliska 

zabezpieczono kontenery na odpady zmieszane i ustawiono 2 kabiny WC. Zgodnie z nowymi 

przepisami ustawy Prawo Wodne monitorowano stan wody w akwenie kąpieliska poprzez 

czterokrotny pobór próbek wody zlecony Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku. Wyniki 

badan wody dostępne były na stronie internetowej serwisu kąpielowego i za pośrednictwem strony 

internetowej Urzędu Miejskiego.  

 

Dn. 27.08.2019r., na wniosek Nadleśnictwa Borne Sulinowo, dokonano ponownej inwentaryzacji 

żółtego szlaku Nordic Walking. Zdemontowano uszkodzone oznakowanie. W przyszłym sezonie 

należy zlecić kompleksowe odnowienie oznakowania.  

 

4. Współpraca międzynarodowa 

W dn. 3-4.07.2019r. dokonano wizytacji międzynarodowego obozu drużyn młodzieżowych OSP          

w gminie partnerskiej Amt Anklam-Land w Niemczech. W obozie udział brała młodzież z gminy 

Borne Sulinowo oraz niemieckiej gminy partnerskiej. Podsumowanie obozu nastąpi w październiku 

br., kiedy to ustalone zostaną szczegóły organizacji kolejnej edycji wymiany młodzieżowych drużyn 

pożarniczych. Ma się ona odbyć w przyszłym roku na terenie gminy Borne Sulinowo. 

 

5. Organizacje pozarządowe 

Zamieszczono na stronie internetowej Urzędu, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń 8 ofert złożonych  

w trybie „małych grantów” przez: 

  Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Łubowo na realizację zadania publicznego  

pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”, 

  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Tworzących Przyjaciół na realizację zadania publicznego pn. 

„Borne Sulinowo - przyjaźnie”, 

 Klub Sportowy „Pionier 95” na realizację zadania pn. „Wyjazd zawodników z Klubu 

Sportowego „Pionier 95” na Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci IRAS CUP  

w Czaplinku”, 

 Stowarzyszenie „STACJA KULTURA” na realizację zadania  pn. „Organizacja II 

Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Stacja Kultura 2019r.”, 

 Stowarzyszenie Miłośników Miejscowości Radacz  na realizację zadania  pn. Festiwal Dyni  

pod hasłem „Dyniowe Szaleństwo”, 

 Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Lokalnych „POMOST” na realizację 

zadania  pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, 

 Towarzystwo Przyjaciół Piławy na realizację zadania pn. „Jesienne sprzątanie Piławy”, 

  Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie na realizację zadania 

publicznego pn. „Piknik edukacyjny pn. „Nauka, ekologia, przedsiębiorczość”. 

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

zgłoszone żadne uwagi.  

 

Przygotowano umowy na realizację przez: 

 Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” zadania publicznego pn. ”Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu”. Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Borne Sulinowo 

kwotą 3.000,00 zł. Dotacja została przyznana w trybie pozakonkursowym, 
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 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Tworzących Przyjaciół zadania publicznego pn. „Borne 

Sulinowo - Przyjaźnie”. Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Borne Sulinowo kwotą 

2.500,00 zł. Dotacja została przyznana w trybie pozakonkursowym, 

 Klub Sportowy „Pionier 95” zadania publicznego pn. „Wyjazd zawodników z Klubu 

Sportowego „Pionier 95” na Turniej Piłki Nożnej dla dzieci IRAS CUP w Czaplinku”. 

Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Borne Sulinowo kwotą 3.000,00 zł. Dotacja 

została przyznana w trybie pozakonkursowym, 

 Stowarzyszenie „STACJA KULTURA” zadania publicznego pn. „Organizacja II 

Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Stacja Kultura 2019r”. Zadanie zostało 

dofinansowane przez Gminę Borne Sulinowo kwotą 2.500,00 zł. Dotacja została przyznana  

w trybie pozakonkursowym, 

  Stowarzyszenie Miłośników Miejscowości Radacz zadania publicznego pn. „Dyniowe 

Szaleństwo”. Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Borne Sulinowo kwotą 2.500,00 

zł. Dotacja została przyznana w trybie pozakonkursowym, 

 Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Lokalnych „POMOST” zadania 

publicznego pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Zadanie zostało dofinansowane przez 

Gminę Borne Sulinowo kwotą 2.500,00 zł. Dotacja została przyznana w trybie 

pozakonkursowym, 

 Towarzystwo Przyjaciół Piławy zadania publicznego pn. „Jesienne Sprzątanie Piławy”. 

Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Borne Sulinowo kwotą  800,00 zł. Dotacja 

została przyznana w trybie pozakonkursowym, 

 Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku zadania publicznego pn. „Piknik edukacyjny pn. 

„Nauka, ekologia, przedsiębiorczość”. Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Borne 

Sulinowo kwotą  1.500,00 zł. Dotacja została przyznana w trybie pozakonkursowym. 

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

składanych w trybie pozakonkursowym do Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.  

 

Rozliczono zadanie zrealizowane przez Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku pn. „Piknik 

kulturalny - „Stanisław Moniuszko – dzieła znane i nieznane”. Przyznana w wysokości 2.600,00 zł 

dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem 

 

Rozliczono zadanie zrealizowane przez  „Pionier 95” pn. „Wyjazd zawodników z Klubu Sportowego 

„Pionier 95” na Turniej Piłki Nożnej Dla Dzieci Iras CUP w Czaplinku”. Przyznana w wysokości 

3.000,00 zł dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem. 

 

Rozliczono zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Kuźnia Talentów” 

pn. „Piknik - Majówka”. Przyznana w wysokości 2.000,00 zł dotacja wykorzystana została zgodnie  

z przeznaczeniem.  

 

Rozliczono zadanie zrealizowane przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie  pn. 

„Organizacja Drużynowych Zawodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza Bornego Sulinowa  

i Drużynowych Zawodów Wędkarskich im. H. Jackowskiego”. Przyznana w wysokości 4.000,00 zł 

dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 

 

Rozliczono zadanie zrealizowane przez Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin pn. „II Memoriał 

Zygfryda Fąferka . VIII i IX runda Mistrzostw Pomorza i Kujaw”. Przyznana w wysokości 2.500,00 zł 

dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 

 

Rozliczono zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Kulturalne „Folklor” pn. „Wiosenny Piknik 

Folk”. Przyznana w wysokości 3.000,00 zł dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 
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Sporządzono aneks do umowy na realizację zadania pn. „Festiwal Dyni pod hasłem „Dyniowe 

Szaleństwo” realizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Miejscowości Radacz. 

 

6. Oświata  

Dokonano weryfikacji wniosków złożonych przez szkoły z terenu gminy Borne Sulinowo na 

doposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2019r.  

Wypełniono zbiorczy wniosek udostępniony na platformie przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 

Dn. 03.07.2019r. wniosek w wersji elektronicznej i papierowej przesłano do Kuratorium Oświaty  

w Szczecinie. Do Wojewody Zachodniopomorskiego zawnioskowano o kwotę 52.746,74 zł.  

Dokonano aktualizacji wniosku złożonego do Kuratorium Oświaty w Szczecinie dot.  

zapotrzebowania uczniów z terenu gminy Borne Sulinowo na podręczniki, materiały edukacyjne  

i materiały ćwiczeniowe. Dn. 11.09.2019r. wniosek w wersji elektronicznej i papierowej  przesłano do 

Kuratorium Oświaty w Szczecinie.   

Dn. 28.06.2019r. do Kuratorium Oświaty w Szczecinie przesłano wniosek dot. rządowego programu 

„Wyprawka szkolna 2019”. 

 

7. Wydarzenia 

 

XVI Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych 

Przygotowano i dn. 05.07.2019r. przesłano do Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Wojewody 

Zachodniopomorskiego wnioski o objęcie imprezy patronatem honorowym.  

Przygotowano i wysłano wnioski o patronaty medialne nad imprezą do lokalnych i ogólnopolskich 

mediów.  

Dn. 05.08.2019r. wydano decyzję na organizację imprezy masowej – XVI Międzynarodowego Zlotu 

Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie.  

W ramach promocji Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych oraz atrakcji turystycznych  

Bornego Sulinowa w dn. 9-10.08.2019r. goszczono Studio Radia „Wnet”. W porannym serwisie 

informacyjnym zrealizowano 7 wejść antenowych „na żywo” ze sztabu zlotu. Materiał promocyjny 

był również dostępny na stronie internetowej radia oraz w mediach społecznościowych. 

Dn. 07.09.2019r. - obsługa fotograficzna imprezy „Dożynki Gminne Rakowo 2019r.” Z przebiegu 

wydarzenia sporządzono dokumentację fotograficzną i zamieszczono fotorelację na stronie 

internetowej www.bornesulinowo.pl i fanpagu Urzędu Miejskiego na profilu społecznościowym 

„facebook”.  

Dn. 09.09.2019r. - obsługa fotograficzna charytatywnej imprezy „Lokomotywa uśmiechu”.                 

Z  wydarzenia sporządzono tekstową i fotograficzną relację i zamieszczono fotorelację na stronie 

internetowej www.bornesulinowo.pl i fanpagu Urzędu Miejskiego na profilu społecznościowym 

„facebook”.  

Dn. 31.08.2019r. - obsługa fotograficzna imprezy „Święto Pieczonego  Ziemniaka”. Z  wydarzenia 

sporządzono relację tekstową i dokumentację fotograficzną i zamieszczono fotorelację na stronie 

internetowej www.bornesulinowo.pl i fanpagu Urzędu Miejskiego na profilu społecznościowym 

„facebook”.  

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH 

1. Działalność  Komisji ds. PRPA. 

W okresie międzysesyjnym wszczęto 6 postępowań  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 

10 teczek akt sprawy w celu przebadania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia,  ustalono 

przyjęcia na oddział detoksykacyjny dla 3 osób, terapię odwykową w systemie dziennym rozpoczęły  
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2 osoby, ustalono i dofinansowano badania okresowe oraz terapię podtrzymującą po odbytej terapii 

podstawowej dla 9 osób.  Współpracowano ze służbami i instytucjami zajmującymi się 

przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie. 

2. USC.  

  

3. Ewidencja ludności. 

Liczba ludności wg stanu na dzień 16.09.2019 

 

MIASTO BORNE SULINOWO  - pobyt stały i czasowy 4786 

 

GMINA BORNE SULINOWO  -  pobyt stały i czasowy  4779 

             

Ogółem ludność      9565 

 

W okresie od 17.06.2019r.  do  16.09.2019r.  zarejestrowano: 

- zameldowania na pobyt stały   -    158 

   w tym cudzoziemców     2     

- zameldowania na pobyt czasowy                 -    48 

Lp. 
Nazwa czynności  

(Katalog zadań obowiązujący od 01.01.2016 r.) 
Ilość 

1 2 3 

Rejestracja Stanu Cywilnego   

1 Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony). Tryb zwykły 

 i tryb szczególny 
54 

2 Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego 0 

3 
Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące 

sporządzeniem aktu stanu cywilnego 
132 

4 
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na drukach  

wielojęzycznych) 
434 

5 Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń  23 

6 Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego 42 

7 Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego 138 

8 Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego 124 

9 Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk 7 
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   w tym cudzoziemców                                        8 

- wymeldowanie z pobytu stałego                  -    164 

- wymeldowanie z pobytu czasowego            -    14 

- wymeldowanie administracyjne                   -    0 

- postępowanie administracyjne o wymeldowanie  - 1 

Udzielono odpowiedzi na  19  wnioski  o udostępnienie danych osobowych. 

Wydano  71  zaświadczenia  o zameldowaniu. 

Wydano  1  zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych  / jednorazowe  /. 

Zarejestrowano   20  wniosków  o wydanie Karty Dużej Rodziny. 

Zarejestrowano  4  wnioski o wydanie Karty Seniora. 

 4 . Działalność gospodarcza. 

W CEIDG dokonano następujące zmiany: 

- zarejestrowano 11  nowych działalności gospodarczych, 

- wprowadzono 52  zmian, 

- zawieszono 9 wpisów, 

- wykreślono  3  wpisy, 

- wznowiono 5  działalności gospodarczych. 

5.  Dowody osobiste. 

Przyjęto 261  wniosków o wydanie dowodów osobistych, 

Wydano 283  dowodów osobistych.  

 

 REFERAT ORGANIZACYJNY 

1. Sporządzono sprawozdanie GUS Z-05– badanie popytu na pracę za II i III kwartał 2019 r. 

 

2. Sporządzono sprawozdanie GUS Z-03 – o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy za II i III  

kwartał 2019 r. 

 

3. Zarządzeniem Nr 58/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 10 maja 2019 roku ogłoszono 

konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie. Komisja 

Konkursowa powołana zarządzeniem Nr 67/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 2 lipca br. 

przeprowadziła procedurę konkursową na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej    

w Bornem Sulinowie. Konkurs odbył się w dwóch etapach. Pierwszy etap miał na celu  

merytoryczne sprawdzenie ofert złożonych przez kandydatów oraz zakwalifikowanie ofert, które 

spełniły wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie do  II etapu. Na powyższy konkurs 

wpłynęły 2 oferty, z których 1 została zakwalifikowana do II etapu. W wyniku zakończenia 

procedury konkursowej na powyższe stanowisko została wyłoniona Pani Anna Gałązka 

zamieszkała w Krągach. Zarządzeniem Nr 80/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 

31.07.2019 roku wyłoniony kandydat został powołany na stanowisko dyrektora Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie na czas określony od dnia 01.08.2019 r. do 31.07.2023 r. 

 

4. W dniu 16 lipca 2019 roku zawarto porozumienie z kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy 

w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego. W wyniku powyższej procedury 

przeniesiono pracownika na kierownicze stanowisko urzędnicze bez obowiązku przeprowadzania 

konkursu. 
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5. Skierowano dwóch pracowników samorządowych do odbycia służby przygotowawczej.  

W wyznaczonym terminie, tj. 21.08.2019 r.  jeden z pracowników zakończył powyższą służbę       

i zdał odpowiedni egzamin przeprowadzony przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem 

Nr 89/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 20 sierpnia 2019 roku  

w sprawie przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawcza dla pracownika 

samorządowego. Złożył ślubowanie i został zatrudniony na stanowisko urzędnicze z dniem 

01.09.2019 roku. 

 

6. Złożono wniosek i zawarto umowę z Powiatem Szczecineckim o zwrot kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. W miesiącu lipcu po wyposażeniu stanowiska pracy, zatrudniono 

pracownika i złożono wniosek o przyznanie refundacji kosztów zgodnie z zawartą umową            

w wysokości 50 000,00 zł. 

 

7. Pozytywnie zaopiniowano wydanie nowego zezwolenia dla F.H.U. „ARAN” Artur Mikołajczyk     

z siedzibą w Połczynie Zdroju na wykonywanie przewozu osób w obrębie powiatu na trasie: Linia 

Nr 60 Barwice-Stary Grabiąż-Ostropole-Parsęcko-Szczecinek. 

 

8. Pozytywnie uzgodniono wydanie zmiany do zezwolenia dla PKS Sp. z o.o. Krupy 77 na 

wykonywanie przewozu osób w obrębie powiatu na trasie: Linia Nr 63055 Szczecinek-Nowy 

Chwalim-Barwice. 

 

9. Pozytywnie uzgodniono wydanie zmiany do zezwolenia dla PKS Sp. z o.o. Krupy 77 na 

wykonywanie przewozu osób w obrębie powiatu na trasie: Linia Nr 63067 Szczecinek-Barwice-

Sulikowo-Krosino. 

 

10. Pozytywnie zaopiniowano zmianę do zezwolenia dla F.H.U. „ARAN” Artur Mikołajczyk              

z siedzibą w Połczynie Zdroju na wykonywanie przewozu osób w obrębie powiatu na trasie: Linia 

Nr 60 Barwice-Osropole-Szczecinek. 

 

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

w Internecie.”  w dniu 27.06.2019 r. złożono wniosek o rozliczenie grantu. Zgodnie z wnioskiem 

przeszkolono 171 osób. Łączne koszty realizacji projektu wyniosły 81.941,09 zł. W związku         

z prawidłową realizacją projektu Operator, tj. Fundacja Legalna Kultura zaproponowała 

przedłużenie projektu i przekazanie dodatkowych środków na przeszkolenie kolejnych 

uczestników. 

  

12. Trwają prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Sejmu RP  

i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., w tym przygotowane  i podane do 

publicznej wiadomości zostało obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, 

wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania 

korespondencyjnego i przez pełnomocnika oraz informacja dotycząca wykazu miejsc 

przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów 

wyborczych. 

13. W miesiącu lipcu i sierpniu br. na terenie gminy Borne Sulinowo prace społecznie użyteczne 

wykonywało łącznie 14 osób. 

 

14. Zgodnie z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku w miesiącu lipcu      

i sierpniu br.  zatrudniono 10 osób w ramach prac publicznych. 

 

15. W miesiącu lipcu i sierpniu br. nieodpłatną kontrolowana pracę na cele społeczne wykonywało na 

terenie gminy Borne Sulinowo łącznie 14 osób skazanych. 

 

16. Zarejestrowano 8306 pism wpływających do Urzędu. 
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17. Wysłano 6 098 przesyłek poleconych, 1011 listów zwykłych oraz około 80 sztuk plakatów. 

 

18. Pobrano opłatę skarbową w wysokości około 5 762,00 zł. 

 

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

wywieszono 171 obwieszczeń oraz plakaty okolicznościowe. 

 

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI. 

 

1. Sporządzono comiesięczne żądania odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokali dotyczące    

9 lokali mieszkalnych. 

2. Sporządzono obciążenia Najemców, Właścicieli i Biorących w użyczenie z tytułu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków, dostarczania energii elektrycznej. 

3. Dokonano dwóch zamian lokali tytułem najmu socjalnego. 

4. Wzięto udział w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej. 

5. Dokonano jednej wizji warunków mieszkaniowych. 

6. Przekazano trzy lokale w najem socjalny 

7. Zarejestrowano cztery wnioski o najem lokalu / najem socjalny lokalu na rok 2020. 

8. Zarejestrowano jedną prośbę o przydział lokalu mieszkalnego. 

9. Zarejestrowano jedną prośbę o zamianę lokalu mieszkalnego. 

10. Wnioskodawcom udzielono pisemnych odpowiedzi. 

11. Dwóch najemców wezwano do opuszczenia i opróżnienia zajmowanych lokali mieszkalnych         

z upływającym czasem obowiązywania umowy najmu. 

12. Złożono w sądzie pozew o eksmisję z lokalu przy ul. J. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie 

13. Zarządzeniem Burmistrza dokonano zmiany stawek czynszu z tytułu najmu socjalnego i najmu 

lokalu mieszkalnego. 

14. Najemcom wypowiedziano dotychczasowe stawki czynszu najmu lokali. 

15. Zlecono wymianę 3 szt. okien w lokalu mieszkalnym w miejscowości Krągi. 

16. Zlecono naprawę przeciekającego dachu na budynkach w Silnowie 19 (budynek ośrodka 

zdrowia) i w Łubowie przy ul. Kościuszki 31 (budynek OSP). 

17. Sporządzono trzy deklaracje dotyczące wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi z uwzględnieniem zmiany ilości zamieszkujących osób w budynku przy                

ul. J. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie. 

18. Wzięto udział w zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Niepodległości 4 w Bornem 

Sulinowie. 

19. Sporządzono 2 deklaracje na podatek od nieruchomości DN-1. 

20. Zawarto 12 szt. umów dzierżaw na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne  Sulinowo. 

21. Rozwiązano 2 umowy dzierżawy 

22. Przejęto protokolarnie od byłych dzierżawców na stan Gminy Borne Sulinowo 4 nieruchomości 

gruntowe. 

23. Wystosowano trzy żądania zapłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania 

z nieruchomości gminnych. 

24. Wysłano wezwanie do opróżnienia i wydania bezumownie zajmowanych nieruchomości 

zabudowanej – wezwanie ostateczne przesądowe. 

25. Sporządzono 4 umowy na udostępnienie nieruchomości gminnych w celu usytuowania urządzeń 

infrastruktury technicznej. 

26. Wprowadzono nowo nadane numery porządkowe do programu Internetowy Menager Punktów 

Adresowych. 

27. Wysłano 12 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego do Starostwa Powiatowego                

w Szczecinku. 

28. Wysłano 12 pism do Urzędu Statystycznego w Koszalinie, informujących o nadaniu numerów 

porządkowych. 
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29. Przygotowano w odpowiedzi na interpelację radnego Zestawienie wybranych nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo, położonych w obrębach miasta i gminy, 

przeznaczonych do zagospodarowania lub wykorzystania. 

 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA 

I. Przygotowano i wydano: 

 

1. Wydano 113 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Wydano 26 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. wydano 2 zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z 

ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

4. Wydano 4 postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości. 

5. Wydano 13 decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości.  

6. Wydano 2 postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. 

7. Wydano 8 decyzji w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. 

8. Wszczęto  2  postępowania w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości (tzw. „renty planistycznej”). 

9. Wydano 1 decyzje o warunkach zabudowy. 

10. Udzielono 4 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. 
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5. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo 

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

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został pozytywnie 

zaopiniowany i uzgodniony przez odpowiednie instytucje i organy oraz wyłożony do publicznego 

wglądu na okres od 26 lipca do 19 sierpnia br.  

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 23 decyzje, w których naliczono opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg 

publicznych w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 

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

 

2. Wydano 2 decyzje zezwalającą na lokalizację urządzenia 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 15 uzgodnień zezwalających na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej  

w pasie dróg wewnętrznych oraz na udostępnienie nieruchomości drogowej  

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

w na terenie gminy Borne Sulinowo. 

 

4. Zawarto 32 umowy, w których naliczono opłaty za zajęcie nieruchomości drogowych 

w związku z wbudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej na terenie miasta i gminy 

Borne Sulinowo. 

 

5. Wydano 3 szt. warunków technicznych w celu przyłączenia obiektów do sieci miejskiej 

kanalizacji deszczowej. 

 

6. Na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania 

Administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) przekazano zgodnie              

z kompetencjami 3 wnioski. 

 

7. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696) w związku z art. 7 ustawy z dnia 21 marca 

1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z 2019r. poz. 698, 730, 1495, 

1716), po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu Szczecineckiego przygotowano projekty 

uchwał w celu zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych tj.: 

1) droga zlokalizowana od drogi powiatowej nr 1279Z poprzez drogę krajową nr 20 do 

drogi powiatowej nr 1280Z na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów     

i budynków jako dz. nr 208, 218, 225 obręb Piława i dz. nr 110 obręb Uniemino, 

2) droga zlokalizowana na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów              

i budynków jako dz. nr 90, 314, 313 obręb Łączno, gm. Borne Sulinowo, na odcinku 

od drogi gminnej nr 1733004 (dz. nr 92 obręb Łączno) poprzez przejazd kolejowy 

76,021 do drogi wewnętrznej dz. nr 293 obręb Juchowo, 

3) droga zlokalizowana na nieruchomościach drogowych oznaczonych w ewidencji 

gruntów  

i budynków jako dz. nr 205, 216, 228 obręb Piława, gm. Borne Sulinowo, na odcinku 
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od drogi powiatowej nr 1279Z (dz. nr 206/1 obręb Piława) poprzez dragę krajową nr 

20 oraz przejazd kolejowy 78,880 do drogi wewnętrznej dz. nr 230/1 obręb Piława. 

 

IV. Zadania inwestycyjne. 
 

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

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

- przygotowano / zamówiono opracowanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia 

zamówienia publicznego, 

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

budowlanych, 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert, 

- zawarto umowę lub zlecenie na realizację, 

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

 

dla następujących zadań: 

1) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Bornem 

Sulinowie: 

- trwają prace projektowe.  

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

Sulinowie – prace projektowe: 

- zakończono prace projektowe, 

- złożono wniosek o pozwolenie na budowę. 

3) Modernizacja boiska do piłki nożnej w Łubowie: 

- podpisano umowę z wykonawcą, 

- trwają prace budowlane polegające na montażu piłkochwytu oraz wymianie wiat 

stadionowych dla zawodników rezerwowych.  

4) Budowa oświetlenia drogowego w Okolu: 

- zakończono prace projektowe, 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert na dostawę materiałów do budowy. 

5) Budowa wiaty i obiektów małej architektury nad jeziorem Sarcze w m. Jeleń: 

- trwają prace projektowe. 

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

- zadanie zrealizowano. 

7) Adaptacja budynku gospodarczego po byłej hydroforni w m. Łączno: 

- uzyskano warunki podłączenia do sieci elektroenergetycznej i wykonano przyłącze. 

8) Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Dąbrowica: 

- zgłoszono przystąpienie do budowy wiaty rekreacyjnej i placu zabaw, 

- uzyskano brak sprzeciwu dla planowanej inwestycji. 

9) Modernizacja placów zabaw w Silnowie i Radaczu: 

- wykonano projekt i zgłoszono przystąpienie do budowy.  

10) Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Radacz: 

- zgłoszono przystąpienie do budowy wiaty rekreacyjnej, 

- uzyskano brak sprzeciwu dla planowanej inwestycji. 

11) Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piławie: 

- zadanie zrealizowano. 

12) Budowa progów zwalniających z przebudową istniejących miejsc postojowych wraz ze 

zmianą stałej organizacji ruchu na terenie miasta Borne Sulinowo, 

- podpisano Umowę z Projektantem,  
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- trwają prace projektowe. 

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

gm. Borne Sulinowo, 

- podpisano Umowę z wykonawcą – zadanie zrealizowano. 

- z uwagi na pojawienie się nieprzewidzianych wcześniej okoliczności zlecono dodatkowe 

prace poprawiające funkcjonalność drogi – zadanie zrealizowano. 

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

Sulinowo” 

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

wykonanie pozostałych 20% zakresu zadania. 

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

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

15) Przygotowano zaproszenia do złożenia ofert na dostawę znaków drogowych w zakresie 

uzupełnień i wymiany i nowego oznakowania dróg i terenów publicznych. Zadanie 

zrealizowano. 

16)  Budowa chodnika o szerokości 1,5m z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni około 

130,00m
2
 oraz dojścia do budynku nr 7 w pasie drogi gminnej dz. nr 24/1 i 23 obr. Borne 07, 

ul. Parkowa w  Bornem Sulinowie. Zadanie zrealizowano 
17)  Zakup samochodu dostawczego , służbowego do użytku gminnej brygady remontowej. 

Zadanie zrealizowano. 

18) Koszenie traw w pasach drogowych na sezon 2019. Zrealizowano I etap. 

19) Budowa chodnika o szerokości 1,5m z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni około 

230,00m
2
 oraz dojścia do budynku nr 8 w pasie drogi gminnej dz. nr 44 obr. Borne 06,            

w  Bornem Sulinowie.  

20) Przebudowa drogi gminnej w m. Piława: 

„Przebudowa drogi gminnej w m. Piława, dz. nr 208, 209, 210, 206/1 obręb Piława, gm. 

Borne Sulinowo” – Zadanie w trakcie realizacji. 

21) Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 381/8 w Łubowie gmina Borne Sulinowo polegająca na  

umocnieniu pobocza na szerokości 2,0m oraz wykonaniu dojść do posesji z kostki betonowej 

oraz ścieku z kostki betonowej.   

22) Naprawa nawierzchni skrzyżowania i jezdni ul. Wodociągowej w Bornem Sulinowie.  

Zadanie zrealizowano. 

 

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. 

4) Sporządzenie i dostarczenie operatorowi systemu dystrybucyjnego dla Gminy i jej jednostek 

organizacyjnych dokumentów niezbędnych do „zamrożenia” cen energii elektrycznej w roku 

2019 na poziomie stawek z roku 2018. 
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V. Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową: 

1) Zamontowano pomost w Dąbrowicy. 

2) Uporządkowano teren nad jeziorem Pile w m. Dąbrowica. 

3) Naprawiono – wykonano wejście na pomost w Piławie. 

4) Wykonywano drobne prace remontowe w budynku Urzędu Miejskiego. 

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

w m. Jeleń, . 

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

miasta. 

7) Trwają koszenia traw na terenach publicznych. 

8) Naprawiono pokład pomostu przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie. 

9) Wycięto drzewa w pasach drogowych w m. Krągi, Bornem Sulinowie. 

10) Napraw i montaż ławek na terenie miasta. 

11) Naprawa i montaż wiaty przystankowej w Kiełpinie. 

12) Rozebrano budynek usługowy przy ul. Chopina. 

13) Wyremontowano wiatę przystankową w Liszkowie. 

14) Wykonano prace remontowe pomieszczenia w budynku GOPS. 

15) Naprawiono odwodnienie ul. Zakątnej w Łubowie. 

16) Wykonano cięcia drzew i żywopłotów na terenie miasta. 

17) Wykonano remont budynku Orlika. 

18) Naprawiono dachy budynków komunalnych w m. Silnowo, Łubowo, Juchowo. Borne 

Sulinowo. 

19) Ustawiono nowe tablice informacyjne w części sołectw. 

20) Rozpoczęto prace naprawcze drogi do m. Strzeszyn. 

 

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI 

Zarządzanie oświatą: 

1) W dniach 25 czerwca 2019 r. oraz 2 lipca 2019 r. zostały przeprowadzone konkursy w celu 

wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora w pięciu szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Borne Sulinowo. W wyniku postępowania konkursowego wyłoniono 

następujących kandydatów: 

a) SP w Jeleniu – Pani Izabella Kraemer 

b) SP w Juchowie – Pani Iwona Mrozicka 

c) SP w Bornem Sulinowie – Pan Wiesław Tranbowicz 

d) LO w Bornem Sulinowie – Pan Jacek Wojciechowski 

e) SP w Łubowie – Pani Luzia Kostrubiec. 

 

2) Wszyscy kandydaci z dniem 1 września 2019 r. otrzymali powołanie na dyrektorów ww. szkół na 

okres pięciu lat. 

3) Opracowano zarządzenie Nr 95/2019 w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów 

przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych            

z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego 

przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 
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4) Trwają prace nad nowym regulaminem wynagradzania nauczycieli. Przewidywany termin 

zakończenia prac redakcyjnych 30.09.2019 r. Następnie regulamin zostanie przekazany do 

związków zawodowych w celu uzgodnienia. 

5) Trwają prace nad zarządzeniem w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich 

zastępstwie, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, limitu etatów 

nauczyciela bibliotekarza oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych                 

w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Borne Sulinowo jest organem prowadzącym. 

Przewidywany termin zakończenia prac redakcyjnych – 30.09.2019 r. 

6) W sierpniu 2019 r. podjęto działania w zakresie utrzymania połączeń autobusowych na trasie 

Rakowo – Łubowo – Borne Sulinowo – Szczecinek oraz Międzylesie – Śmiadowo –Szczecinek . 

W związku z uzyskaniem informacji o planowanej likwidacji ww. połączeń wystosowano do PSK 

Koszalin pismo z prośba o utrzymanie linii, gdyż bardzo duża grupa uczniów z Łubowa i okolic 

dojeżdżała tym autobusem do szkół w Szczecinku. Na pismo nie otrzymano odpowiedzi.                

Z inicjatywy Pani Burmistrz oraz Pana Starosty utworzono nowe połączenie z ww. miejscowości. 

Przewóz realizuje Linia M. Dzięki podjętym staraniom mieszkańcy mogą codziennie dojeżdżać      

z Bornego Sulinowa do Łubowa , by tam przesiąść się na pociąg. Dodatkowo uczniowie z Łubowa 

, Rakowa i Liszkowa mogą dojeżdżać do LO w Bornem Sulinowie.  

7) W dniu 2 sierpnia 2019 r. Pan Andrzej Łesyk , w zastępstwie Pani Burmistrz, uczestniczył             

w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Szczecinku dotyczącym Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych. Ustalono, że Gmina Borne Sulinowo rozważy potrzebę stworzenia nowych 

połączeń autobusowych z wykorzystaniem środków z Funduszu po przeprowadzeniu konsultacji 

społecznych.  

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

W zakresie zarządzania kryzysowego: 

a) w zakresie spraw obronnych: 

- wszczęto dwa postępowanie administracyjne na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień       

w Szczecinku. Pierwsze w sprawie złożenia wyjaśnień w związku z niezgłoszeniem się do WKU     

w Szczecinku po odebraniu wezwania, drugie w sprawie złożenia wyjaśnień w związku                   

z nieodbieraniem korespondencji z Wojskowej Komendy Uzupełnień. Wydano 2 decyzje ( jedna 

decyzja uchylająca decyzję w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych druga     

w sprawie umorzenia postępowania);  

- przeprowadzono dwa postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji w sprawie 

świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie z tytułu odbytych ćwiczeń 

wojskowych; 

- uruchomiono treningowo syreny alarmowe w UM i  jednostkach OSP w dniu 01.08.2019 r. o godz. 

17:00 celem wyrażenia pamięci i uhonorowania poświęcenia oraz walki Powstańców 

Warszawskich z 1944 roku. 

b) w zakresie obrony cywilnej: 

- dokonano aktualizacji „Planu wydawania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem  w przypadku 

wystąpienia zdarzenia radiacyjnego”.; 

c)  w zakresie zarządzania kryzysowego: 

- monitorowano bieżące zagrożenia, w okresie od 13 czerwca do 16 września br. wydano 18 

ostrzeżeń o zagrożeniach (11 x burze z gradem/1 i 2 stopień, 4 x upał/1 i 2 stopień; 1 x intensywne 
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opady deszczu 1 stopień oraz 2 x zagrożenia pożarowe lasów III i II stopnia) dla mieszkańców 

gminy zarejestrowanych w aplikacji ”BLISKO” – na dzień 16 września 163 osób jest 

zarejestrowanych w grupie zagrożenia, w aplikacji ”BLISKO”; 

d) w zakresie zabezpieczenia ppoż. 

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

W okresie informacyjnym nie stwierdzono zwiększenia liczby zdarzeń (pożarów)  

w konsekwencji wyjazdów - interwencji OSP pomimo nasilenia się zjawisk meteorologicznych 

takich jak upały i burze.  

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.  

1. W dniach 12-13.08.2019r. strażacy z OSP: MBS, Łubowa i Juchowa uczestniczyli  w działaniach 

ratowniczo – gaśniczych na terenie miasta Szczecinka (teren firmy OPAK). W związku z ww. 

działalnością OSP poza terenem Gminy Borne Sulinowo, gmina poniosła koszty które znacząco 

wpływają na realizację wydatków w stosunku do kosztów zaplanowanych w budżecie na 2019 rok. 

Dotyczy to paliwa i ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych gdzie ogólna 

kwota za oba składniki wyniosła 8 845,00 zł (OSP Łubowo 4 874,32 zł, OSP MBS 3 037,01 zł oraz 

OSP Juchowo 933,67 zł). 

2. Przygotowano dokumentacje oraz skierowano na szkolenie podstawowe w KP PSP w Szczecinku 7 

kandydatów na strażaków z OSP gminy (OSP MBS - 1 osoba; OSP Łubowo - 3 osoby, OSP 

Juchowo – 3 osoby). 

 


