
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  30 października 2019 r. 

 

                                                   SPOTKANIA 

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa uczestniczyła                            

w następujących spotkaniach: 

 21 października 2019r. – udział w obchodach Święta Seniora -  Klubu Senior + oraz Klubu 

Aktywnego Seniora przy MGOPS w Bornem Sulinowie, 

 23 października 2019r.- uroczysty udział w otwarciu świetlicy w msc Piława, 

 25 października 2019r. – udział w posiedzeniu Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza 

Parsęty w Karlinie, 

 25 października 2019r. - spotkanie w sprawie przebiegu i budowy Pojeziernej Trasy 

Rowerowej z udziałem przedstawicieli;  Biura Projektowego POJBUD z Inowrocławia, 

Zachodniopomorskiego  Zarządu  Dróg Wojewódzkich w Koszalinie  oraz P. Włodzimierzem 

Filem, Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku(ZB),  

 25 października 2019r. – udział w uroczystym Dniu Seniora i Jubilata Związku Emerytów 

Rencistów i Inwalidów w Łubowie, 

 25 października 2019r. – udział w Gali XXV lecia  Uczniowskiego Ludowego Klubu 

Sportowego Taekwondo w Bornem Sulinowie, 

 28 pażdzirnika 2019r. – Rada Nadzorcza PUK w Bornem Sulinowie, 

 30 października 2019r. – udział w obchodach 100-lecia działalności organów; Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej oraz 65-lecia działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej                       

w Szczecinku, 

 04 listopada 2019r. – spotkanie ws. kanalizacji sanitarnej w msc. Łubowo Kolonia                    

i  Kądzielna z przedstawicielami PWiK (Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji) 

Szczecinek, 

 06 listopada 2019r. – podpisanie umowy ws. azbestu w Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska w Koszalinie, 

 08 listopada 2019r. – XIV Sesja Rady Miejskiej na wniosek, 

 08 listopada 2019r. – udział w ceremonii pogrzebowej – śp. Andrzeja Modrzejewskiego, 

Dyrektora  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, 
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 11 listopada 2019r. – udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości 

pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczecinku(ZB), 

 11 listopada 2019r. –obchody Narodowego Święta Niepodległości w Bornem Sulinowie, 

udział ; w mszy świętej w kościele, złożenie kwiatów przed obeliskiem ofiar totalitaryzmu 

przy UM w Bornem Sulinowie oraz w miejscach pamięci  żołnierzy poległych w obozie 

jenieckim Oflag II d w Kłominie, otwarciu biegu ulicznego pn. „Mila radości dla 

Niepodległości”, 

 12 listopada 2019r. – Komisja Mieszkaniowa - kryteria dochodowe, 

 13 listopada 2019r. – spotkanie organizacyjne z dyrektorami szkół Gminy Bornego Sulinowa, 

 13 listopada 2019r. – Rada Społeczna ZOZ w Bornem Sulinowie, 

 14 listopada 2019r. – posiedzenie Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty               

w Karlinie,  

 20 listopada – zebranie wiejskie Sołectwa Krągi– wybór sołtysa, 

 

WYWIADY: 

 24 października 2019r.- program samorządowy - Radio Koszalin 

 

W sprawach skarg i wniosków w okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa 

oraz  Zastępca  Burmistrza  przyjęli  32  interesantów. 
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SKARBNIK I REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU 
W OKRESIE OD 16.09.2019R. DO DNIA 14.11.2019R. 

1. Na podstawie Zarządzenia Nr 101/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 25 września 2019 

r. ustalono wytyczne do projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok.  

2. Na podstawie Zarządzenia Nr 102/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 września 2019 

r. dokonano zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok polegających na 

zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 23.465,09 zł, w tym na podstawie: 

  - informacji Nr 34a/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie         

z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 20.100,00 zł.  

z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą  zryczałtowanych diet członkom obwodowych 

komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 

2019 roku, 

 - pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.37.23.2019.AJ z dnia 24 września 2019 r. 

w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o kwotę 934,91 zł zaplanowanej na wyposażenie 

szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i 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.) rezerwa celowa b.p. poz. 26, działanie 3.1.2.2.W,  

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.5.56.2019.EM z dnia 25 września 2019 

r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 4.300,00 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. 

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 487.157,26 zł. między 

rozdziałami i paragrafami, w tym: 

    - 192.251,00 zł. z budżetu organu do budżetów szkół z przeznaczeniem na podwyżki dla 

nauczycieli: 

 - Szkoła Podstawowa w Łubowie                42 169,39 zł. 

 - Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie               68 572,71 zł. 

 - Szkoła Podstawowa w Jeleniu                21 181,20 zł. 

 - Szkoła Podstawowa w Juchowie                33 467,85 zł. 

 - Liceum Ogólnokształcące                 26 859,85 zł. 

 

   - 22.800,00 zł. z budżetu organu do budżetów szkół z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza: 

- Szkoła Podstawowa w Łubowie                  1 800,00 zł. 

 - Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie                 8 200,00 zł. 

 - Szkoła Podstawowa w Jeleniu      1 800,00 zł. 

 - Szkoła Podstawowa w Juchowie                  6 400,00 zł. 

 - Liceum Ogólnokształcące                   4 600,00 zł. 

 

- 38.714,40 zł. między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej                

w Łubowie Nr SPŁ 3010/17/19 z dnia 16 września 2019 roku, 

 - 181.975,05 zł. między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Liceum 

Ogólnokształcącego  w Bornem Sulinowie Nr LO.3010/04/2019 z dnia 13 września 2019 roku. 
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Dokonano także przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 11.293,00 zł między 

rozdziałami i paragrafami oraz zadaniami tj. z środków zaplanowanych na zadanie pn. Wymiana      

i czyszczenie urządzeń podczyszczających na kolektorze deszczowym z przeznaczeniem na nowe 

zadanie inwestycyjne pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne 

Sulinowo (środki własne gminy).  

3. W dniu 11 października 2019 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Szczecinie i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Rb-27ZZ sprawozdanie                     

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

innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku 

do końca III kwartału roku 2019. 

  

4. W dniu 11 października 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 III kwartał 2019 

roku. Przyznana dotacja: 6.133,47 zł. Wykorzystana dotacja: 2.911,15 zł. Dotacja zwrócona: 

1.733,43 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji przekazana z III kw. na IV kw. 2019 r.: 1.488,89 zł.  

 

5. W dniu 14 października 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 III kwartał roku 2019. 

  

6. W dniu 17 października 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 III kwartału roku 2019.  

 

7. W dniu 18 października 2019 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

sprawozdania za okres od początku roku do dnia 30 września 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-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. 

 

8. W dniu 21 października 2019 roku przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Szczecinie wniosek Gminy Borne Sulinowo na środki finansowe w roku 2020 z Programu 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wnioskowana kwota: 67 084,00 zł.  

 

9. W dniu 24 października 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 III 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. 
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10. W dniu 28 października 2019 r. na podstawie Zarządzenia Nr 111/2019 Burmistrza Bornego 

Sulinowa podano do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy 

Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III 

kwartał 2019 roku: 

 

Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo  

za III kwartał 2019 roku 

Lp. Treść Plan (po 

zmianach) 

Wykonanie 

1 DOCHODY 49 593 291,19 36 843 520,84 

1.1 DOCHODY BIEŻĄCE 44 360 667,55 35 480 308,41 

1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE 5 232 623,64 1 363 212,43  

1.2.1 DOCHODY ZE SPRZEDAŻY 

MAJĄTKU 

1 262 863,00 277 367,96 

2 WYDATKI 48 593 291,19 35 507 749,14 

2.1 WYDATKI BIEŻĄCE 40 855 296,75 31 830 951,16 

2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE 7 737 994,44 3 676 797,98 

3. DEFICYT/NADWYŻKA (1-2) 1 000 000,00 1 335 771,70  

3.1 RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI 

BIEŻĄCYMI A WYDATKAMI 

BIEŻĄCYMI (1.1 – 2.1) 

 

3 505 370,80 

 

3 649 357,25 

4 PRZYCHODY 2 333 332,00 3 396 234,68 

5. ROZCHODY 3 333 332,00 2 119 109,87 

 

Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych  

za III kwartał 2019 roku 

Gmina Borne Sulinowo nie dokonała umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w III 

kwartale 2019 roku.   

11. Na podstawie Zarządzenia Nr 112/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 października 

2019 r. dokonano zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok polegających na 

zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 510.810,69 zł, w tym na podstawie: 

     - pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.5.61.2019.EM z dnia 21 października 

2019 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 8.897,00 zł na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na 

podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2092, z późn. zm.), rezerwa celowa b.p. poz. 34, działanie 20.1.3.1.W,              

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.59.10.2019.NK z dnia 22 października 

2019 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 7.360,00 zł. na 

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie    

z art. 90d i art. 90c ustawy o systemie oświaty, rezerwa celowa b.p. poz. 26, działanie 3.1.5.3.W, 

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.84.6.2019.EM z dnia 22 października 

2019 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 15.539,00 zł. na 

dofinansowanie zadań własnych gminy tj. zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji 
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Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, 

wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.), rezerwa celowa b.p. poz. 53, działanie 13.4.2.4.W, 

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.118.3.2019.EM z dnia 22 października 

2019 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 15.000,00 zł. na wypłatę 

dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu 

pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 zgodnie  z art. 121 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej (Dz.U. 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), rezerwa celowa b.p. poz. 25, 

działanie 13.1.2.1.W,  

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.111.6.2019.NK z dnia 23 października 

2019 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 441.100,00 zł. na podstawie 

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

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

opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację 

art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", rezerwa celowa b.p. poz. 34, 

działanie 13.4.1.5.W,     

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.64.10.2019.EM z dnia 23 października 

2019 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 22.510,00 zł. na 

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

o pomocy społecznej (Dz.U. 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) rezerwa celowa b.p. poz. 25, 

działanie 13.1.2.1.W,     

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.120.3.2019.MR z dnia 23 października 

2019 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 404,69 zł. na dofinansowanie 

realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego, rezerwa celowa b.p. poz. 49, działanie 16.1.4.2.W. 

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków (+, -) w kwocie 166.636,42 zł. między rozdziałami      

i paragrafami, w tym: 

- 88.000,00 zł. z zadań inwestycyjnych kontynuowanych pn. Modernizacja sieci deszczowych           

w Bornem Sulinowie: Budowa sieci deszczowej przy ulicy Lipowej w Bornem Sulinowie – 

30.000,00 zł. i pn. Wymiana i czyszczenie urządzeń podczyszczających na kolektorze 

deszczowym – 58.000,00 zł. z przeznaczeniem na zbieranie i utylizacje odpadów komunalnych, 

- 6.175,58 zł z budżetu organu do budżetów szkół z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS (zmiana 

przepisów w tym zakresie), w tym: 

- Szkoła Podstawowa w Łubowie             652,00 zł. 

- Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie            526,00 zł. 

- Szkoła Podstawowa w Jeleniu             191,00 zł. 

- Szkoła Podstawowa w Juchowie          4.680,00 zł. 

- Liceum Ogólnokształcące              126,58 zł. 

 

- 4.000,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 17 października 2019 roku, 

- 13.793,86 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Bornem 

Sulinowie Nr GK.3101.5.2019.DN z dnia 28 października 2019 roku.   
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12. Na podstawie Zarządzenia Nr 118/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 13 listopada 2019 

roku przedłożono Radzie Miejskiej w Bornem Sulinowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 

Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie projekt budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2020 

oraz zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2020-2030. 

REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY 
 

1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów  

 

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

rozwoju kierowanego przez społeczność”, Budowa zjazdu linowego w Bornem Sulinowie 

Dn. 29.08.2019r. złożono w LGD POJEZIERZE RAZEM wniosek o aneks do umowy zmieniający 

termin realizacji zadania na 30.09.2019r. 

Dn. 30.09.2019r. złożono wniosek o płatność wraz z obowiązującymi załącznikami. 

Inwestycja została oznakowana tablicą z informacją o źródłach jej finansowania. 

Wartość zadania/kwota dotacji wyniosła 11.200,00 zł. 

 

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

rozwoju kierowanego przez społeczność”, W Bornem Sulinowie będzie bezpiecznie 

Dn. 23.09.2019r. złożono w LGD POJEZIERZE RAZEM wniosek o płatność wraz z obowiązkowymi 

załącznikami.  

Całkowity koszt zadania wyniósł 47.105,91zł, dofinansowane - 46.640,00 zł. 

 

Granty sołeckie 2019, Wiata na lata i ławki na zawsze 

Dn. 25.09.2019r. odebrano wiatę do własnego montażu o wym. 333/584 m w miejscowości Jeleń. 

W dn. 07.10.2019r. przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego pismo          

o przewidywanym terminie odbioru budowy. 

Dn. 16.10.2019r. zamontowano kosz betonowo-drewniany.  

Inwestycję oznakowano tablicą informacyjno-promocyjną. 

Wartość zadania wynosi 12.149,35 zł, dofinansowanie z budżetu Woj. Zachodniopomorskiego - 

10.000,00 zł. 

 

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

Klubu „Senior+” Moduł II, Klub Senior+ w Bornem Sulinowie 

Opracowano i w dn. 03.10.2019r. i 07.11.2019r. przesłano do ZUW w Szczecinie miesięczne 

sprawozdania z frekwencji w Klubie Senior+. 

Realizacja zadania trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. Dofinansowanie wynosi 36.000,00 zł.  

 

Program Społecznik na lata 2019-2021,  Happening Pierwszomajowy – Borne Sulinowo 2020  

Dn. 04.10.2019r., w imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół,                      

do Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wysłano w formie elektronicznej wniosek  na 

realizację zadania.  

Wartość zadania wyniosła 8.600,00 zł, dofinansowanie  - 4.000,00 zł  

 

Pomoc Finansowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego z Obszaru Woj. 

Zachodniopomorskiego z Przeznaczeniem na Poprawę i Modernizację Infrastruktury Sportowej 

2019 r., Modernizacja boiska sportowego w Łubowie położonego na działce nr 481 obr. Łubowo 

Dn. 07.10.2019r. odebrano protokołem wykonanie zadania. 

Dn. 29.10.2019r. przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego rozliczenie 

dotacji celowej wraz z wymaganymi załącznikami. 

Inwestycja została oznakowana tablicą z informacją o źródłach jej finansowania. 

Koszt całkowity zadania wyniósł 41.820,00 zł, z czego dofinansowanie stanowiło 20.000,00 zł.  
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Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

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

w gminie Borne Sulinowo 

Zadanie inwestycyjne polegało na utworzeniu wielofunkcyjnych Otwartych Stref Aktywności              

w Juchowie (wariant podstawowy) i Jeleniu (wariant rozszerzony).  

Dnia 10.10.2019r. do Gminy Borne Sulinowo wpłynęło zgłoszenie o zakończeniu robót budowlanych. 

Dn. 15.10.2019r. odebrano protokołem wykonanie robót budowlanych i przekazano strefy do 

eksploatacji. 

Inwestycja została oznakowana tablicami z informacją o źródłach jej finansowania. 

Dn. 31.10.2019r. przesłano do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o wypłatę dofinansowania 

wraz z obowiązującymi załącznikami na kwotę 68.660,00 zł.  

Całkowity koszt zadania wyniósł 151.955,41 zł.  

 

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

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, W zgodzie z tradycją i przyrodą - czyli 

powiat szczecinecki na eko! 

Dn. 12.10.2019r. LGR "Partnerstwo Drawy" w Szczecinku podpisało umowę na realizację zadania.  

Całkowity koszt zadania oszacowano na 96.186,58 zł, z czego dofinansowanie z PROW 2014-2020 

wyniesie  86.567,00 zł. Projekt zakłada realizację 2 wydarzeń o charakterze ekologicznym: Festiwalu 

Produktów Tradycyjnych i Happeningu "Z ekologią na Ty" w 5 gminach powiatu i powiecie 

szczecineckim oraz zakup 6 namiotów imprezowych o wym. 5 x 10 m dla każdej z gmin i powiatu 

szczecineckiego. 

 

Granty sołeckie 2019, W Radaczu wiata na lata! 

Opracowano i dn. 14.10.2019r. przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego 

sprawozdanie z realizacji zadania wraz z załącznikami. 

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

stanowiło 10.000 zł.  

 

Program Społecznik na lata 2019-2021, Ocalić od zapomnienia… pielęgnowanie polskości 

poprzez organizację wyjazdu studyjnego i koncertu z udziałem  mieszkańców gminy Borne 

Sulinowo i powiatu szczecineckiego 

Dn. 21.10.2019r., w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa, do 

Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wysłano w formie elektronicznej poprawki do 

sprawozdania z realizacji projektu. 

Wartość zadania wyniosła 7.950,00 zł., dofinansowanie - 4.000,00 zł.  

 

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

nr 261 

Dn. 24.10.2019r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie w trybie 

przetargu nieograniczonego. Wpłynęły 2 oferty.  

W związku z decyzją Starosty Szczecineckiego z dn. 02.10.2019r. nie zezwalającą na wycinkę 83 

drzew i związaną z tym koniecznością przeprojektowania inwestycji, w dn. 31.10.2019r. wystąpiono 

do ZUW w Szczecinie z wnioskiem o akceptację zmian w projekcie. Dn. 08.11.2019r. ZUW               

w Szczecinie wyraził zgodę na zaproponowane zmiany.  

Dn. 07.11.2019r. przesłano do ZUW w Szczecinie Informację o zaawansowaniu realizacji zadania wg 

stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzający złożenie sprawozdania. 

Dn. 13.11.2019r. poinformowano ZUW w Szczecinie o stanie realizacji zadania. 

Wartość inwestycji oszacowano kosztorysowo na 1.606.332,35 zł. Realizację zadania zaplanowano na 

lata 2019-2020. 

 

Ochrona przyrody, Ochrona środowiska w gm. Borne Sulinowo poprzez zakup samochodu 

patrolowego dla Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie 

Dn. 31.10.2019r. odebrano protokołem oznakowany pojazd Straży Miejskiej.  
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Dn. 04.11.2019r. złożono w WFOŚiGW w Szczecinie, Biurze Koszalin, druk zapotrzebowania wraz     

z załącznikami na kwotę dotacji w wys. 44.000,00 zł.  

Wartość zadania wynosi 90.600 zł.  

 

PROW 02014-2020, Dział. 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność, Przebudowa placów zabaw w Silnowie i Radaczu, gm. 

Borne Sulinowo 

Projekt został rekomendowany przez LGD POJEZIERZE RAZEM w Szczecinku do dofinansowania     

i przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego celem dalszej weryfikacji. 

Zadanie polegać będzie na przebudowie i wyposażeniu 2 będących w złym stanie technicznym placów 

zabaw: w Silnowie (dz. nr 48/6, obr. Silnowo) i Radaczu (dz. nr 62/9, obr. Radacz). W skład nowych 

placów zabaw wejdą urządzenia metalowe z elementami HDPE, takie jak: zestaw zabawowy, karuzela 

typu linarium obrotowe, huśtawka podwójna, sprężynowiec, huśtawka wagowa, zestaw sklepik + 

tablica, piaskownica i tablica regulaminowa. 

Wartość całej inwestycji oszacowano na 70.000,00 zł, kwotę dofinansowania z PROW 2014-2020 na 

44.541,00 zł. Realizację zaplanowano na 2020r. 

 

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

budynku świetlicy wiejskiej w m. Piława 
Na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego, w dn. 06.11.2019r. złożono I 

poprawkę do wniosku o płatność na kwotę 500.000,00 zł. Wartość całej inwestycji wyniosła 

1.413.165,45 zł. 

 

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

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

lokalnej społeczności poprzez organizację imprez tematycznych o charakterze edukacyjnym         

i integracyjnym 

Dn. 06.11.2019r. Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie podpisało w Urzędzie 

Marszałkowskim Woj. Zachodniopomorskiego umowę o dofinansowanie. 

Projekt zakłada realizację 2 wydarzeń o charakterze edukacyjno-kulturalnym: Romski Kwiat Paproci 

w dn. 27.06.2020r. i Country Party w Piławie w dn. 12.09.2020r.  

Wartość zadania wynosi 60.445,60 zł, z czego kwota dotacji stanowić będzie 38.461,00 zł. 

Realizację zadania zaplanowano od 01.06.2020r. do 31.10.2020r. 

 

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

Borne Sulinowo. 

Dn. 07.11.2019r. przesłano do ZUW w Szczecinie Informację o zaawansowaniu realizacji zadania wg 

stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzający złożenie sprawozdania.  

Trwa realizacja inwestycji. 

 

2. Promocja i turystyka 
 

a) media 

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

 

b) strona internetowa  

Na bieżąco aktualizowano i modyfikowano stronę internetową Urzędu Miejskiego w Bornem 

Sulinowie www.bornesulinowo.pl oraz BIP.  

 

c) portal społecznościowy  

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

 

d) komunikator BLISKO 

Wysyłano mieszkańcom powiadomienia o ważniejszych wydarzeniach. 

 

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

 Opracowanie projektu tablicy informacyjnej inwestycji „Przebudowa drogi w m. 

Piława, gm. Borne Sulinowo”. 

 Opracowanie tablic z regulaminami Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: 
Juchowo i Jeleń. 

 
3. Organizacje pozarządowe 

Do Akrobatycznego Klubu Sportowego „Darzbór” Szczecinek przesłano pismo wzywające do 

prawidłowego rozliczenia dotacji udzielonej w wys. 2.500,00 na realizację zadania pn. Udział 

zawodniczek AKS „Darzbór” w Mistrzostwach Świata Fitness Korfu Grecja 2019r. 

Rozliczono zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Be Happy pn. Warsztaty taneczne w Bornem 

Sulinowie. Przyznana w wys. 2.500,00 zł dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 

Rozliczono zadanie zrealizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Piławy pn. Jesienne sprzątanie 

Piławy. Przyznana w wys. 800,00 zł dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 

Opracowano projekt „Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2020 rok”. 

Sporządzono projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo  

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

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.  

Dn. 12.11.2019r., zarządzeniem Burmistrza Bornego Sulinowa nr 17/2019, projekt „Programu 

Współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 

rok” poddano konsultacjom społecznym. Projekt opublikowano na stronie internetowej magistratu,  

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszono na urzędowej tablicy ogłoszeń.  

 

4. Wydarzenia 

Dn.  25.10.2019r. – udział w obchodach 25. rocznicy Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego 

Taekwondo w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.  

Opracowano tekst wręczanych przez burmistrza Bornego Sulinowa dyplomów.   

 

Narodowy Dzień Niepodległości 

Opracowano program oficjalnej części obchodów Narodowego Dnia Niepodległości w Bornem 

Sulinowie. 

W związku z organizacją w dniu 11.11.2019r. biegu ulicznego pn. „Mila radości dla Niepodległości  

– Borne Sulinowo 2019” wysłano pisma z prośbą o finansowe i rzeczowe wsparcie imprezy  

do: Nadleśnictwa Borne Sulinowo, Nadleśnictwa Czarnobór i Spółki Rolniczej w Juchowie.   

Dn. 11.11.2019r. – udział w obchodach Narodowego Dnia Niepodległości w Bornem Sulinowie.  

Podczas uroczystości wykonano dokumentację fotograficzną i zamieszczono informację z wydarzenia 

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA  

W zakresie Ochrony Środowiska 

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

uwarunkowaniach. 

2. Przystąpiono do rozliczenia zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Borne Sulinowo”. Zadania dofinansowane jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

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

i Juchowo, gmina Borne Sulinowo do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 
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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. Wysłano do uzgodnienia projekt dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających 

azbest dla Gminy Borne Sulinowo”. 

6. Wykonano prace związane z utrzymaniem urządzenia melioracji wodnych w miejscowości 

Uniemino, gmina Borne Sulinowo.  

7. Prowadzone jest postępowanie wyjaśniające dotyczące likwidacji uciążliwego dla mieszkańców 

wsi Strzeszyn źródła hałasu pochodzącego z posesji Strzeszyn 7, gm. Borne Sulinowo.  

8. Przesłano do Wód Polskich Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy wypełniony 

formularz na potrzeby VI aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.  

9. Dokonano przeglądu eksploatacyjnego urządzeń oczyszczających ścieki opadowe i roztopowe       

z terenu miasta Borne Sulinowo. 

10. Zakupiono 50 szt. koszy na śmieci DINOVA ESE o pojemności 50l ze słupkiem w kolorze 

zielonym. 

11. Wydano 5 decyzji przejmujących przez gminę obowiązek zorganizowania opróżniania zbiornika 

bezodpływowego w stosunku do mieszkańca wsi Łubowo. 

12. Prowadzone jest postępowanie w sprawie wykonania prac ziemnych na nieruchomości oznaczonej 

działką 187/6 w miejscowości Piława. 

13. Opisywanie faktur –na bieżąco. 

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

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

16. Zaktualizowano bazę azbestową gromadzącą i przetwarzającą informacje uzyskane                         

z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo. 

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

 

W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa 

18. Rozpatrzono10 zgłoszeń o zamiarze usunięcia drzewa.  

19. Rozpatrzono 2 wnioski dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

20. Wystąpiono z 4 wnioskami do Starosty Szczecineckiego o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew/krzewów. 

21. Odpowiedziano na 1 pismo ze Starostwa Powiatowego w Szczecinku dot. wartości mienia 

pozostawionego poza granicami państwa polskiego prawa własności lub użytkowania wieczystego 

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

22. Przyjęto do rozpatrzenia wniosek o wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu gospodarstwa 

rolnego. 

23. Przekazano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie  

24. okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej w okresie od 01.08.2019r. do 31.08.2019r.  

25. Przekazano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie okresowe 

rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres 

01.08.2019r. do 31.08.2019r.  

 

W zakresie gospodarki odpadami. 

26. 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. 
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27. Przygotowano i wysłano odpowiedzi na bieżącą korespondencję dot. gospodarki odpadami 

komunalnymi. 

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

29. 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. 49 szt. 

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

w deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9 szt. 

31. Zakończenie postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi -  9 szt. 

32. Zakończenie postępowania w sprawie umorzenia zaległości w opłacie za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  – 1 szt. 

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

 

W zakresie zamówień publicznych 

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

35. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na realizację zadania  Zimowe utrzymanie dróg na 

terenie miasta i gminy Borne Sulinowo w sezonie zimowym 2019-2020. 

36. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej    

w m. Silnowo nr 261. 

37. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na realizację zadania Przebudowa drogi                  

w miejscowości Piława, gmina Borne Sulinowo. 

 

 

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 
w okresie od dnia 18 września 2019 r. do dnia  12 listopada 2019r.   

 

1. Wystąpiono do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z zapytaniem o opinię w kwestii 

sprzedaży działki. 

2. Udzielono Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa informację w zakresie nabytej przez 

Gminę nieruchomości. 

3. Wystosowano do rzeczoznawcy majątkowego 3 pisma o weryfikację sporządzonych operatów 

szacunkowych.  

4. Wysłano zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. 

5. Wysłano zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. 

6. Wystosowano do Energa - Operator S.A. Oddział w Koszalinie pismo informujące                        

o zakończonym procesie przygotowawczym do ustanowienia służebności przesyłu. 

7. Sporządzono projekt budżetu na rok 2020 w zakresie dochodów i wydatków                 

generowanych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami. 

8. Wydano 7  rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości. 

9. Wysłano 19 informacji o toku sprzedaży nieruchomości. 

10. Wysłano 9 informacji do sołtysów w zakresie sprzedaży mienia. 

11. Sporządzono 9 kart informacyjnych w zakresie ustalenia ceny sprzedaży. 

12. Sporządzono 4 karty informacyjne w zakresie sprzedaży nieruchomości gminnych. 

13. Udzielono informację w zakresie sprzedaży nieruchomości. 

14. Udzielono 3 informacji o odmowie sprzedaży nieruchomości. 

15. Sporządzono 19 ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości oraz podano do publicznej 

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

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

oraz w prasie.  

16. Sporządzono i wywieszono 8 informacji z zakresu przeprowadzonych przetargów. 

17. Sporządzono 8 protokołów po przeprowadzonych przetargach. 
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18. Sporządzono 9 wykazów na zbycie nieruchomości oraz podano do publicznej wiadomości 

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

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

19. Udzielono odpowiedź na złożony wniosek w sprawie ustanowienia służebności drogowej. 

20. Sporządzono 4 karty z zakresu zarządzania mieniem gminnym.  

21. Wystosowano pismo do Nadleśnictwa Czaplinek dot. propozycji dokonania zamiany 

nieruchomości.  

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

Mieszkaniowych.  

23. Rozliczono dostawę mediów do nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Borne 

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

24. Rozliczono dostawę mediów do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo, 

położonej przy ul. Szpitalnej 1 w miejscowości Borne Sulinowo. 

25.  Przygotowano 6 projektów uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie wyrażenia 

zgodny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Borne Sulinowo. 

26. Zlecono zamówienia m.in. na: 

 wyceny nieruchomości – działki 3 działki, 

 wyceny do ustanowienia służebności – 4 zlecenia, 

 wykonanie wypisów i wyrysów – 3 działki, 

 publikację w prasie ogłoszeń i wykazów w prasie - 21 działek, 

   wykonanie prac geodezyjnych dot. 3 nieruchomości,      

 inne -  2 zlecenia.  

 

27. Sporządzono 3 deklaracje na podatek od nieruchomości DN-1. 

28. Sporządzono załączniki do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach 

opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN-1. 

29. Sporządzono załączniki do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach 

opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2 

30. Zawarto 9 szt. umów dzierżaw na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne  Sulinowo. 

31. Rozwiązano 3 umowy dzierżawy. 

32. Przejęto protokolarnie od byłych dzierżawców na stan Gminy Borne Sulinowo 3 nieruchomości 

gruntowe. 

33. Wystosowano 5 żądania zapłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania 

z nieruchomości gminnych. 

34. Wysłano wezwanie do opróżnienia i wydania bezumownie zajmowanych nieruchomości 

zabudowanej – wezwanie ostateczne przesądowe.    

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

Adresowych. 

36. Wysłano 10 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego do Starostwa Powiatowego               

w Szczecinku. 

37. Wysłano 10 pism do Urzędu Statystycznego w Koszalinie, informujących o nadaniu numerów 

porządkowych. 

38. Sporządzono comiesięczne żądania odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokali dotyczy 9 

lokali mieszkalnych. 

39. Sporządzono obciążenia najemców, właścicieli i biorących w użyczenie z tytułu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków, dostarczania energii elektrycznej. 

40. Uczestniczono w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej. 

41. Zawarto umowę na najem socjalny do dnia 31.12.2019 r. 

42. Zarejestrowano 40 wniosków o najem lokalu/najem socjalny lokalu na rok 2020. 

43. Wnioskodawców pisemnie poinformowano o rejestracji wniosków oraz w niektórych 

przypadkach wezwano do usunięcia braków formalnych  i aktualizacji danych zawartych we 

wnioskach. 

44. Zarejestrowano jedną prośbę o zamianę lokalu mieszkalnego. 

45. Zarejestrowano jedną prośbę o zawarcie umowy najmu lokalu na kolejny okres. 
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46. Dwóm najemcom wypowiedziano umowy najmu ze względu na zadłużenie zajmowanych lokali. 

47. Przejęto jeden lokal zajmowany bezumownie, znajdujący się przy ul. J. Słowackiego 9 w Bornem 

Sulinowie. 

48. Wystosowano do najemców pisma przypominające o zmianie od dnia 1.12.2019r. stawki czynszu 

oraz przesłano nowe karty wymiaru miesięcznych opłat. 

49. Odebrano wykonanie prac polegających na wymianie 3 szt. okien w lokalu mieszkalnym              

w miejscowości Krągi. 

50. Odebrano wykonanie prac polegających na wymianie paneli podłogowych na płytki podłogowe    

w lokalu mieszkalnym przy ul. J. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie. 

51. Wysłano zapytania ofertowe na wykonanie przeglądu kominiarskiego w lokalach i budynkach 

znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Borne Sulinowo. 

52. Przejęto protokolarnie od najemców dwa lokale, oraz jeden lokal zajmowany bezumownie. 

53. Zawarto umowę najmu socjalnego lokalu. 

54. Zarejestrowano trzy wnioski o najem lokalu socjalnego/komunalnego na rok 2020. 

55. Zarejestrowano trzy wnioski dot. zamiany lokali socjalnych. 

56. Udzielono wnioskodawcom pisemne odpowiedzi. 

57. Wezwano osobę do opuszczenia i opróżnienia bezumownie zajmowanego lokalu mieszkalnego 

oraz podjęto próbę przejęcia lokalu. 

58. W trzech lokalach położonych przy ul. J. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie przeprowadzono 

kontrolę kuchenek pod kątem zakazu używania kuchenek zasilanych butlą gazową. 

 

REFERAT ORGANIZACYJNY 

1. W dniu 13 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy SP ZOZ  

w Bornem Sulinowie. Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała zakup aparatu – perymetr do 

poradni okulistycznej oraz unitu stomatologicznego z oprzyrządowaniem do gabinetu 

stomatologicznego. Ponadto Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała zmiany planu 

inwestycyjnego. 

2. Trwają prace związane z rozliczeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, które odbyły się       

w dniu 13.10.2019 r. , w tym środków finansowych przekazanych na ten cel przez Krajowe Biuro 

Wyborcze Delegatura w Koszalinie oraz przygotowaniem materiałów z wyborów do archiwum 

państwowego i Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie. 

3. W miesiącu październiku br. na terenie gminy Borne Sulinowo prace społecznie użyteczne 

wykonywało łącznie 12 osób. Październik jest ostatnim miesiącem w roku 2019, w którym 

wykonywane są prace społecznie użyteczne. 

4. W miesiącu październiku br. nieodpłatną kontrolowana pracę na cele społeczne wykonywało na 

terenie gminy Borne Sulinowo łącznie 13 osób skazanych. 

5. Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę materiałów biurowych             

i eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie na okres roku. Złożone zostały 3 

oferty. W wyniku postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Hurtownię 

„OPTIM” Piotr Krupka z siedzibą w Miastku.  

6. Zarejestrowano 3292 pisma wpływające do Urzędu. 

7. Wysłano 1426 przesyłek poleconych, 511 listów zwykłych oraz około 30 sztuk plakatów. 

8. Pobrano opłatę skarbową w wysokości około 2806,00 zł. 

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

wywieszono 41 obwieszczeń oraz plakaty okolicznościowe. 
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REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH 

1. Działalność  Komisji ds. PRPA. 

W okresie międzysesyjnym wszczęto 2 postępowania  o  zobowiązanie do leczenia.  Ponadto 

skierowano do biegłych – psychologa i psychiatry 8 teczek akt sprawy w celu przebadania i wydania 

opinii w przedmiocie uzależnienia,  ustalono przyjęcia na oddział detoksykacyjny dla 2 osób, terapię 

odwykową w systemie dziennym rozpoczęła 1  osoba, ustalono i dofinansowano badania okresowe 

oraz terapię podtrzymującą po odbytej terapii podstawowej dla 9 osób.  Złożono 9 wniosków do Sądu 

Rejonowego w Szczecinku o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego oraz ustanowienie 

nadzoru kuratora sądowego na czas jego trwania. Współpracowano ze służbami i instytucjami 

zajmującymi się przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie. 

2. USC.  

Lp. 
Nazwa czynności  

(Katalog zadań obowiązujący od 01.01.2016 r.) 
Ilość 

1 2 4 

Rejestracja Stanu Cywilnego   

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

Tryb zwykły i tryb szczególny 
22 

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 
65 

4 
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, 

na drukach  wielojęzycznych) 
233 

5 Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń  3 

6 Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego 45 

7 Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego 62 

8 Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego 60 

9 Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk 2 
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3. Liczba ludności wg stanu na dzień 13.11.2019r. 

MIASTO Borne Sulinowo 

                                               - pobyt stały  i czasowy   4783 

GMINA Borne Sulinowo 

                                              - pobyt stały i czasowy     4788 

 

                                                      Ogółem ludność       9571 

 

W okresie od 16.09.2019r.  do  13.11.2019r.  zarejestrowano: 

- zameldowania na pobyt stały                 - 95 

- zameldowania na pobyt czasowy   - 34 

 w tym cudzoziemców    - 11  

- wymeldowanie z pobytu stałego   - 94 

- wymeldowanie z pobytu czasowego               - 9 

- wymeldowanie administracyjne   - 2 

- postępowanie administracyjne o wymeldowanie - 4 

 

Udzielono odpowiedzi na  4  wnioski  o udostępnienie danych osobowych. 

Wydano  40  zaświadczenia  o zameldowaniu. 

 

Wygaszono  1   zezwolenie  na sprzedaż  napojów alkoholowych. 

Zarejestrowano   7  wniosków  o wydanie Karty Dużej Rodziny. 

Zarejestrowano  3  wnioski  o wydanie Karty Seniora 

 

 4 . Działalność gospodarcza. 

W CEIDG dokonano następujące zmiany: 

- zarejestrowano 4  nowe działalności gospodarczych, 

- wprowadzono 11 zmian, 

- zawieszono 5  wpisów, 

- wykreślono  0  wpisów, 

- wznowiono 1  działalności gospodarczych. 

 

5.  Dowody osobiste.  

Przyjęto 33 wnioski o wydanie dowodów osobistych, 

Wydano 35 dowodów osobistych.  

 

REFERATU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 
W OKRESIE OD 30.10.2019 r. DO DNIA 28.11.2019 R. 

 

1. W miesiącu listopadzie 2019 r. wydano decyzje w/s opodatkowania nieruchomości w związku 

nabyciem i zbyciem nieruchomości na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

2. W miesiącu listopadzie 2019 r. trwały prace nad projektem uchwały dotyczącej podatków na 

2020 r. 

3. W miesiącu listopadzie 2019 r. wystawiono upomnienia dotyczące IV raty zaległości 

podatkowych od osób fizycznych. 

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

tj. IV raty za 2019 rok. 

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

tytuły wykonawcze dotyczące zaległości podatkowych. 

6. W miesiącu listopadzie 2019 r. dokonano rozliczenia inkasentów z tytułu pobranej opłaty 

skarbowej i targowej.  

7. W miesiącu listopadzie 2019 r. złożono do Sądu Rejonowego w Szczecinku wniosek o wpis 

hipoteki w celu zabezpieczenia zaległości podatkowych. 
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                              PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA 
 

I. Przygotowano i wydano: 

 

1. Wydano 33 zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Wydano 23 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. Odmówiono postanowienie wydania zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Strona wystosowała zażalenie od przedmiotowego 

postanowienia, które zostało przesłane do SKO. 

4. Wszczęto 6 postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. 

5. Wydano 2 decyzje podziałowe nieruchomości. 

6. Wydano 2 postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie rozgraniczenia 

nieruchomości. 

7. Wszczęto 1 postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. 

8. Wszczęto 1 postępowanie w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy.  

9. Wysłano do akceptacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wyznaczone przez 

Burmistrza Bornego Sulinowa zabytki nieruchome do ujęcia w Gminnej Ewidencji 

Zabytków.  

10.  Wydano 5 informacji z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

II. Informacja o prowadzonych pracach w zakresie planowania przestrzennego: 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3.  Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne 

Sulinowo. 

Trwają prace nad sporządzeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Borne Sulinowo. 

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 2 szt. decyzji, w których naliczono opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych 

w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów 

handlowych i reklam na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. 

2. Wydano 3 szt.  decyzji zezwalających na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej          

w pasie dróg publicznych oraz na udostępnienie pasa drogowego na cele budowlane zgodnie       

z przepisami ustawy – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. w na terenie gminy Borne 

Sulinowo. 

3. Wydano 2 szt. uzgodnień zezwalających na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej       

w pasie dróg wewnętrznych oraz na udostępnienie nieruchomości drogowej  
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na cele budowlane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.  

w na terenie gminy Borne Sulinowo. 

 

4. Zawarto 2 szt. umów, w których naliczono opłaty za zajęcie nieruchomości drogowych 

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

Sulinowo. 

5. Wydano 4 szt. uzgodnień na lokalizację zjazdu z drogi gminnej na nieruchomość przyległe 

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

6. Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096  z późn. zm.), o wszczęciu postępowania administracyjnego          

z urzędu w sprawie wymierzenia kary pieniężnej Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.            

z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów – jako właścicielowi 

urządzenia infrastruktury technicznej, za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 1290Z, dz. 

nr 1/6 obręb Borne 06, Al. Niepodległości   w Bornem Sulinowie, bez zezwolenia. 

7. Udzielono odpowiedzi na 4 wnioski mieszkańców gminy  w zakresie zarządzania drogami. 

 

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) Budowa oświetlenia drogowego w Okolu: 

- wyłoniono dostawcę materiałów do budowy, 

- zadanie z realizowano, 

- trwają prace zmierzające do uruchomienia dostarczania energii elektrycznej. 

  

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

- trwają prace projektowe. 

4) Modernizacja strefy sportowo-rekreacyjnej w m. Jeleń: 

- zadanie zrealizowano.  

5) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przygotowaniem wniosku 

o pozwolenie na rozbiórkę dla zadania pn.: „Rozbiórka budynku świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Silnowo”: 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert. 

6) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przygotowaniem wniosku 

o pozwolenie na rozbiórkę dla zadania pn.: „Rozbiórka części budynku świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Dąbie”: 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert.  
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7) Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych 

w Gminie Borne Sulinowo dla obiektów użyteczności publicznej”: 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert, 

- wyłoniono wykonawcę zadania. 

 

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

zmianą stałej organizacji ruchu na terenie miasta Borne Sulinowo, 

- podpisano Umowę z Projektantem,  

- trwają prace projektowe. 

 

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

Sulinowo” 

- zadanie zakończono. 

-wykonano  naprawy nawierzchni bitumicznych dokonano na drogach gminnych w m. 

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

 

10) 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. 

11) Przebudowa drogi gminnej w m. Silnowo: 

„Przebudowa drogi gminnej w m. Silnowo, dz. nr 261 obręb Silnowo, gm. Borne Sulinowo” 

 – przygotowano opis przedmiotu zamówienie oraz wszystkie niezbędne materiały w celu 

ogłoszenia przetargu na wykonanie robot. 

- rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę. 

 

12) Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: ” Przebudowa drogi w m. Łubowo, gm. Borne 

Sulinowo” lokalizacja: dz. nr 592/2 i 752 obr. Łubowo, długość drogi: około 3200m; 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert cenowych do potencjalnych Projektantów. 

13) Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: „Przebudowa drogi w m. Grzywnik, gm. 

Borne Sulinowo”, lokalizacja: dz. nr 31/11, 51/2,272, 273 obr. Kucharowo, dz. nr 17/3, 24 

obr. Grzywnik , długość drogi: około 3320m; 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert cenowych do potencjalnych Projektantów. 

14) Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: „Przebudowa drogi w m. Grzywnik, gm. 

Borne Sulinowo”, lokalizacja: dz. nr 31/11, 51/2,272, 273 obr. Kucharowo, dz. nr 17/3, 24 

obr. Grzywnik, długość drogi: około 3320m; 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert cenowych do potencjalnych Projektantów. 

15) Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz     

z osadnikiem i separatorem” lokalizacja dz. nr 1/6 obr. Borne 06, dz. nr 3/7, 3/8 4/2, 2, 1/228 

obręb Borne 07, dz. nr 7/25 obręb Borne 04 oraz dz. nr 265 obręb Piława; 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert cenowych do potencjalnych Projektantów. 

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. 
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2) Monitorowanie i zgłaszanie awarii sieci oświetleniowych oraz monitorowanie napraw 

oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy. 

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

wskaźników dotyczących energii odnawialnej, związanych z przeprowadzoną modernizacją 

budynku Szkoły w Juchowie. 

 

V. Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową: 

1) Wykonywano drobne prace remontowe w budynku Urzędu Miejskiego. 

2) Trwają naprawy ubytków w nawierzchniach asfaltowych i szutrowych dróg na terenie 

gminy. Wykonano już naprawy dróg w miejscowościach Krągi, Silnowo, Liszkowo. 

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

miasta. 

4) Trwają cięcia drzew i zakrzaczeń w pasach drogowych na terenie miasta i gminy. 

Wykonano już prace na drogach w miejscowościach: Liszkowo, Łączno, Jeleń, Borne 

Sulinowo, Uniemino. 

5) Wykonano prace ziemne związane z budową oświetlenia drogowego w miejscowości 

Okole wraz z ustawieniem słupów. 

6) Zdemontowano lampę hybrydową w m. Okole i zamontowano ją w m. Dąbrowica. 

7) Wykonano prace ziemne związane z odwodnieniem terenów w m. Uniemino. 

8) Wycięto 17 drzew na działce gminnej w m. Krągi. 

9) Ustawiono znaki ostrzegawcze przy drodze w Radaczu oraz lustro w m. Kiełpino. 

10) Ustawiono tablice informacyjne o dofinansowaniu na strefie sportowo-rekreacyjnej w m. 

Radacz, Jeleń, Juchowo, Piława, Łubowo. 

11) Trwają naprawy oświetlenia świątecznego. 

12) Wykonano instalację dopływu powietrza do kominka w świetlicy wiejskiej w Noblinach. 

13) Naprawiono witacz przy drodze krajowej w Łubowie. 

 

 

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ 

1. Wydano dwie decyzje w sprawie dofinansowania dla pracodawców kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 16 162,00 zł. 

2. Koordynowano działania na rzecz kwesty dla hospicjum w Szczecinku. Efektem było 

przeprowadzenie zbiórki pieniędzy w dniu 1 listopada 2019 r. na cmentarzach w Łubowie, 

Juchowie, Krągach i w Piławie. Zebrano łącznie 2 666 zł. 

3. W dniu 4 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie organizacji 

dowozów do szkół w nowym roku kalendarzowym. Omówiono również kwestię organizacji 

Sztabu WOŚP. 

4. Przygotowano trzy projekty uchwał dotyczących: 

a. regulaminu wynagradzania nauczycieli; 

b. zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół 

oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie; 

c. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. 

Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie                   w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie; 

 

5. W dniu 13.11.2019 r. zorganizowano robocze spotkanie z dyrektorami szkół dotyczące 

bieżących spraw i problemów pojawiających się szkołach. 
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ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

W zakresie zarządzania kryzysowego: 

a) w zakresie spraw obronnych: 

- prowadzenie postępowań o nadanie świadczeń rzeczowych na wnioski Wojskowego 

Komendanta Uzupełnień w Szczecinku – 5. 

 

b) w zakresie obrony cywilnej: 

- realizacja zamówień związanych z obroną cywilną nt. Wykonanie zasilania awaryjnego 

obiektów gminnych” oraz „Łóżka polowe WP-5/2); 

 

c)  w zakresie zarządzania kryzysowego: 

- monitorowano bieżące zagrożeń na terenie Gminy. 

 

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). 

  

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.  

 

 

 

 


