
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  28 listopada 2019 r. 

 

 21 listopada 2019r. – spotkanie z Radnymi Bornego Sulinowa – omówienie spraw 

inwestycyjnych, 

 21 listopada 2019r. – obchody Dnia Pracownika Socjalnego - podziękowanie dla wszystkich 

pracowników socjalnych  Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie za ich trud, zaangażowanie oraz 

wielkie poświęcenie,  

 22 listopada 2019r. – udział w uroczystych obchodach 15-lecia istnienia Stowarzyszenia 

„Promyk Nadziei” w Bornem Sulinowie, 

 25 listopada 2019r. – spotkanie z przedstawicielami Gminy Czaplinka, 

 25 listopada 2019r. – posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych    

Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie, 

 04 grudnia 2019r. – spotkanie organizacyjne w Gminie Grzmiąca, 

 04 grudnia 2019r. – udział w Debacie Społecznej ws. bezpieczeństwa mieszkańców Gminy 

Bornego Sulinowa, 

 05 grudnia 2019r. – Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Międzygminnego 

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

 07 grudnia 2019r. – udział w Mikołajkowych Mistrzostwach Bornego Sulinowa w FITNESS 

DZIECI, 

 07 grudnia 2019r. – udział w Kiermaszu Bożonarodzeniowym w Bornem Sulinowie                  

z  rodzinnym kolędowaniem, „Pierniczkami Reni”, wspólnym czytaniem opowieści 

wigilijnych oraz Bożonarodzeniowymi występami artystycznymi, 

 

WYWIADY: 

 26 listopada 2019r.- program samorządowy – TV Gawex 

 

W sprawach skarg i wniosków w okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa 

oraz  Zastępca  Burmistrza  przyjęli  25  interesantów. 

 

 



 

SKARBNIK,  REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU 
W OKRESIE OD 14.11.2019R. DO DNIA 05.12.2019R. 

1. Na podstawie Zarządzenia Nr 116/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 8 listopada 2019 r. 

zmieniającego Zarządzenie Nr 88/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie poręczenia przez Gminę 

Borne Sulinowo kredytu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie 

udzielono poręczenia do kwoty 1 000 000,00 zł. Poręczenie jest ważne do dnia 31.12.2019r.  

2. W dniu 25 listopada 2019 r. przekazano Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

wyliczenie wartości zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia na obsługę bankową budżetu 

Gminy Borne Sulinowo na lata 2020-2023 celem wszczęcia procedury udzielenia zamówienia 

publicznego. Termin zakończenia umowy z dotychczasowym Wykonawcą tj. z Pomorskim Bankiem 

Spółdzielczym w Świdwinie Oddział w Bornem Sulinowie: 31.12.2019r. 

3. Na podstawie Zarządzenia Nr 122/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 26 listopada 2019 r. 

zmieniono Załącznik – Rejestr udzielonych poręczeń i gwarancji do Zarządzenia Nr 1/2019 

Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia rejestru 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 

   Rok 2019 

Lp. Wystawca weksla Kwota poręczenia 

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych      

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

1 000 000,00 zł 

                                                                       RAZEM:    8 957 076,00 zł 

Stan poręczeń na dzień 15.11.2019r.: 2 576 788,81 zł 

4. W dniu 29 listopada 2019 roku wpłynęły do Burmistrza Bornego Sulinowa uchwały Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2019 roku: 

- Nr CDII.669.2019 w sprawie wydania pozytywnej opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy 

Borne Sulinowo na 2020 rok, 

- Nr CDII.670.2019 w sprawie wydania pozytywnej opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia 

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

Na podstawie przepisów art. 230 ust. 3 w związku z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 

opinia w sprawie WPF na lata 2020-2030 została opublikowana na stronie www.bornesulinowo.pl       

w dniu  3 grudnia 2019 roku.  

5. Na podstawie Zarządzenia Nr 124/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 29 listopada 2019 r. 

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

dochodów i wydatków bieżących o kwotę 35.781,57 zł, w tym na podstawie: 

           - pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.5.68.2019.EM z dnia 21 listopada 2019 r.          

w sprawie dokonania zmian w planie dotacji celowych: 

         - zwiększenie o kwotę 45.315,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy                 

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

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

podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy        

o wsparciu kobiet  w ciąży i rodzin "Za życiem", działanie 13.4.1.1.W, ustawa budżetowa,                  

     - zmniejszenia o kwotę 1.158,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia  27 
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sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.          

z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), działanie 20.1.3.1.W, rezerwa celowa b.p. poz. 34,   

        - pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.8.13.2019.NK z dnia 21 listopada 2019 

r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 14,00 zł z przeznaczeniem na realizację 

zadań       z zakresu administracji rządowej, tj. realizację   zadań związanych z przyznawaniem Karty 

Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.           

z 2019 r. poz. 1390, z późn. zm.), działanie 13.4.1.4.W, rezerwa celowa b.p. poz. 15,  

     - pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.73.12.2019.NK z dnia 21 listopada 2019 r.        

w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowych o łączną kwotę 19.300,07 zł, w tym: 

           - 15.128,36 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu 

cywilnego, ustawy o  ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (w ramach ustawy 

budżetowej na rok 2019), działanie 16.1.1.2.W,  

          - 4.171,71 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), w tym na wynagrodzenia, działanie 16.1.1.2.W, 

rezerwa celowa b.p. poz. 49, 

           - pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.19.17.2019.NK z dnia 20 listopada 2019 r.       

w sprawie zmniejszenia Gminie dotacji celowej o kwotę 27.689,50 zł przyznanych na realizację zadań 

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

z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.         

z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), działanie 13.1.2.2.W..  

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 344.565,01 zł między 

rozdziałami   i paragrafami, w tym: 

  - 65.170,51 zł na podstawie pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie Nr GK.3101.7.2019.DN z dnia 22 listopada 2019 roku,  

   - 18.000,00 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie z dnia 28 

listopada 2019 roku, 

   - 18.679,76 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 26 listopada 2019 roku, 

   - 61.033,82 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014.11.2019 z dnia               

28 listopada 2019 roku, 

   - 14.444,00 zł z budżetu Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie do budżetu organu – realizacja 

programu „Posiłek w szkole i w domu”, 

    - 13.550,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3121.12.2019            

z dnia 27 listopada 2019 roku,  

   - 11.970,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie Nr SP 3121.11.2019             

z dnia 27 listopada 2019 roku,  

Dokonano także przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 12.707,04 zł między 

rozdziałami    i paragrafami oraz zadaniami tj.: 

   - 2.000,00 zł z środków zaplanowanych na Remont i przebudowę dróg gminnych z przeznaczeniem na 

Budowę i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne 

Sulinowo, 

   - 10.707,04 zł z środków zaplanowanych na zadanie pn. Wymiana i czyszczenie urządzeń 

podczyszczających na kolektorze deszczowym z przeznaczeniem na Modernizacje sieci deszczowych      

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

6. Opracowano zapytanie ofertowe udzielane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, którego wartość nie przekracza 30 000 euro na zadania pod nazwą „Świadczenie usługi 

audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie w roku 2020”. Zapytanie ofertowe 

zostało opublikowane na stronie www.bornesulinowo.pl w dniu 29 listopada 2019 roku. Termin 

składania ofert wyznaczono na dzień 16 grudnia 2019 roku do godz. 15:00.  
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REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 
w okresie od dnia 13 listopada 2019 r. do dnia  04 grudnia 2019r.   

 

1. Wysłano do Starostwa Powiatowego pismo wraz z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia 

na rzecz Gminy Borne Sulinowo darowizny działki położonej w miejscowości Borne Sulinowo, 

obręb Borne 06 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/5. 

2. Sporządzono 2 wykazy dotyczące zbycia lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. 

3. Sporządzono umowę – porozumienie udostępnienia nieruchomości na rzecz przyszłego nabywcy. 

4. Sporządzono 4 negatywne protokoły z przeprowadzonych przetargów. 

5. Podano do publicznej wiadomości 2 wykazy nieruchomości do sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym, umieszczono ogłoszenie w prasie, na stronie internetowej urzędu, w BIP oraz 

na tablicy ogłoszeń. 

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

Mieszkaniowych za miesiąc listopad br.  

7. Rozliczono koszty eksploatacyjne nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Borne 

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

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

położonej przy ul. Szpitalnej 1 w miejscowości Borne Sulinowo. 

9. Wystąpiono z pismem o rozwiązanie umowy patrolowania z Agencją Ochrony „Szabel” Sp.z o.o. 

10. Wystosowano do 2-ch najemców zawiadomienia o prawie pierwszeństwa w nabyciu lokalu 

mieszkalnego.   

11. Wystosowano odpowiedz do PINB w Szczecinku w zakresie udzielenia dokumentacji 

budowlanej. 

12.  Złożono notariuszowi 2 rezygnacje z prawa pierwokupu.  

13. Udzielono 2-ch pisemnych odpowiedzi na złożone wnioski w zakresie sprzedaży nieruchomości 

gminnej. 

14. Wystosowano do Polskiej Spółki Gazownictwa pismo informujące o zakończonym procesie 

przygotowawczym do ustanowienia służebności przesyłu. 

15.  Wystąpiono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem  o przejęcie 

do zasobu gminnego części działki. 

16. Sporządzono i wywieszono 4 informacje z zakresu przeprowadzonych przetargów. 

17. Sporządzono kartę informacyjną w zakresie sprzedaży nieruchomości gminnej. 

18. Udzielono 3 pisemne informacje w zakresie sprzedaży nieruchomości. 

19. Udzielono 2 informacji o odmowie sprzedaży nieruchomości. 

20. Wystąpiono do 3 osób z zapytaniami o nieruchomości będące ich własnością.   

21. Sporządzono 13 kart informacyjnych w zakresie ustalenia ceny sprzedaży. 

22. Wszczęto procedurę aktualizacji opłat rocznych z tut. użytkowania wieczystego.  

23. Zlecono zamówienia m.in. na: 

 wyceny nieruchomości, 

 wykonanie wypisów i wyrysów, 

 publikację w prasie ogłoszeń i wykazów w prasie, 

   wykonanie prac geodezyjnych dot.  nieruchomości,      

 inne - zlecenia.  

24. Sporządzono 4 deklaracje na podatek od nieruchomości DN-1. 

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

opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN-1. 

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

opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2 

27. Rozwiązano 2 umowy dzierżawy. 



28. Przejęto protokolarnie od byłego dzierżawcy na stan Gminy Borne Sulinowo                

nieruchomość gruntową. 

29. Wprowadzono nowo nadane numery porządkowe do programu pn. Internetowy Menager 

Punktów Adresowych. 

30. Wysłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku 6 zawiadomień o nadaniu numeru 

porządkowego.  

31. Wysłano do Urzędu Statystycznego w Koszalinie 6 pism informujących o nadaniu numeru 

porządkowego. 

32. Sporządzono comiesięczne żądania odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokali - dotyczy 11 

lokali mieszkalnych. 

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

wody i odprowadzania ścieków, dostarczania energii elektrycznej, wykonania przeglądów 

okresowych. 

34. Zawarto 1 umowę najmu lokalu mieszkalnego. 

35. Wnioskodawców pisemnie poinformowano o rejestracji wniosków o najem lokali/ najem socjalny 

lokali. 

36. Uczestniczono w posiedzeniu Komisji mieszkaniowej. 

37. Przygotowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borne Sulinowo.  

38. Zarejestrowano 1 wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego. 

39. Przeprowadzono w 2-ch lokalach gminnych wizję lokalną. 

40. W budynku wielorodzinnym przy ul. J. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie przeprowadzono 

deratyzację. 

41. Zlecono przeprowadzenie okresowej kontroli budowlanej 3 budynków mieszkalnych 

stanowiących własność/ współwłasność Gminy Borne Sulinowo. 

42. Wystosowano do MGOPS w Bornem Sulinowie prośbę o wsparcie 4 rodzin będących najemcami 

lokali gminnych, żyjących w trudnych warunkach bytowych.  

43. Zaktualizowano zestawienie zasobu mieszkaniowego Gminy Borne Sulinowo celem 

ubezpieczenia. 

 

 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 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. 

4. Przygotowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest dla Gminy Borne Sulinowo. 

5. Prowadzone jest postępowanie wyjaśniające dotyczące likwidacji uciążliwego dla mieszkańców 

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

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

i pozostałe środki trwałe sołectwa oraz siedziby OSP.  

7. Prowadzenie likwidacji majątku Gminy Borne Sulinowo w zakresie: środki trwałe. 

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

oznaczonej działką 187/6 w miejscowości Piława. 



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

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

ulicznych”.  

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

zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Borne Sulinowo”. 

11. Wystosowano zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Zbieranie, transport                           

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

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

bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Borne Sulinowo”. 

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

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

Borne.” 

14. Wydano jedną pozytywną opinie dla Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego  

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

kruszywa naturalnego na części działek nr 440/2, 470/4, 453, 455, 456, 458, 6/4 obręb Łubowo. 

15. Udzielono odpowiedzi na zawiadomienie w sprawie skażenia gleby na działce nr 105 w m. Krągi, 

gm. Borne Sulinowo. Właściciel urządzenia ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji 

Szczecinek poinformował, że transformator jest zużyty eksploatacyjnie i zostanie wymieniony.  

16. Opisywanie faktur –na bieżąco. 

17. Zaktualizowano ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Borne 

Sulinowo. 

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

 

W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa 

19. Rozpatrzono 8 zgłoszeń o zamiarze usunięcia drzewa.  

20. Rozpatrzono 1 wniosek dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

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

drzew/krzewów. 

22. 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 

23. Przekazano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie roczne 

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.  

24. Przekazano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie roczne 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.  

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

i pozostałe środki trwałe sołectwa oraz siedziby osp.  

 

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. 

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. 35 szt. 



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

gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 szt. 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 szt. 

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

komunalnymi – 4 szt. 

33. Wydano decyzje umarzające postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 szt. 

34. Wydano decyzje w sprawie odmowy udzielenia ulgi w spłacie zaległości z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 szt. 

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

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

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

Sulinowie w 2020 r.”. 

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

Komunalnych – PSZOK, przy ul. Wodociagowej w Bornem Sulinowie na rok 2020”. 

 

W zakresie zamówień publicznych 

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

39. Przygotowano postępowanie na realizację zadania  Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy 

Borne Sulinowo i podległych jednostek organizacyjnych oraz udzielenie kredytu w rachunku 

bieżącym. 

40. Przygotowano postępowanie na realizację zadania Dowozy uczniów do szkół  w okresie od            

1 stycznia 2020 roku do 26 czerwca 2020 roku. 

41. Trwają prace nad przygotowanie wniosku o dofinasowania ze środków NFOŚiGW w Warszawie 

na realizacje zadania dotyczące unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do 

owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. 

 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA 

I. Przygotowano i wydano: 

 

1. Wydano 27 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Wydano 14 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

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

z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

4. Wydano 1 decyzję w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy wraz ze wszystkimi 

ustaleniami przedmiotowej decyzji.  

5. Wszczęto 1 postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego w zakresie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy dn 125 oraz dn 63 na 

nieruchomościach oznaczonych w ewidencji jako dz. nr 68/1 i 71 położonych w obrębie Ciemino. 

6. Wydano 1 postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości. 

7. Wszczęto 1 postępowanie w sprawie wydania decyzji podziałowej z art. 95 ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

8. Wydano 1 postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. 

9. Wszczęto 1 postępowanie w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty        

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po zmianie mpzp. 

10. Wydano 1 informację 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 tj. od dnia 

14.11.2019r. do dnia 4.12.2019r.; 

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 2 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 3 szt. 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 7 szt. umów, w których naliczono opłaty za zajęcie pasów drogowych dróg 

wewnętrznych w związku z wbudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej na terenie 

miasta i gminy Borne Sulinowo. 

 

IV. Zadania inwestycyjne. 

 

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

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

- przygotowano / zamówiono opracowanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia 

zamówienia publicznego, 

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

budowlanych, 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert, 

- zawarto umowę lub zlecenie na realizację, 

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

 

 



dla następujących zadań: 

1) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Bornem 

Sulinowie: 

- trwają prace projektowe. 

2) Budowa oświetlenia drogowego w Okolu: 

- 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: 

- wyłoniono wykonawcę, 

- zadanie zrealizowano i rozliczono.  

5) Modernizacja strefy sportowo-rekreacyjnej w m. Juchowo: 

- wyłoniono wykonawcę, 

- zadanie zrealizowano i rozliczono.  

6) Remont chodnika wraz z wykonaniem odwodnienia oraz robotami towarzyszącymi przy 

budynku komunalnym w m. Piława 36: 

- wyłoniono wykonawcę, 

- zadanie zrealizowano i rozliczono.  

7) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przygotowaniem wniosku 

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

w miejscowości Silnowo”: 

- wyłoniono projektanta, 

- trwają prace projektowe. 

8) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przygotowaniem wniosku 

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

w miejscowości Dąbie”: 

- wyłoniono projektanta, 

- trwają prace projektowe. 

9) Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych 

w Gminie Borne Sulinowo dla obiektów użyteczności publicznej”: 

- wyłoniono projektanta, 

- trwają prace projektowe. 

10) 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. 

11)  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. 

12) Przebudowa drogi gminnej w m. Piława: 

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

Borne Sulinowo” 

 – Zakończono roboty budowlane, trwa procedura rozliczeniowa. 

13) 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. 

- przekazano plac budowy dla wykonawcy. 

14) 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, 

- wyłoniono Projektanta i podpisano umowę na prace projektowe. 

15) Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn.: „Przebudowa drogi w m Kucharowo - kolonia, 

gm. Borne Sulinowo”, lokalizacja: dz. nr 54, 55 i 56 obr. Kucharowo , długość drogi: około 

680m; 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert cenowych, 

- wyłoniono Projektanta i podpisano umowę na prace projektowe. 

16) 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, 

- unieważniono postępowanie ze względu na to, że w złożonych ofertach cenowych koszty 

opracowania przekroczyły zaplanowane na ten cel środki finansowe. 

17) 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, 

- wyłoniono Projektanta i podpisano umowę na prace projektowe. 

Pozostałe czynności: 

1) Bieżące sprawdzanie pod względem merytorycznym oraz opisywanie, aktualizacja zestawień 

oraz archiwizacja faktur przekazywanych do referatu związanych z inwestycjami 

wykonywanymi na rzecz Gminy Borne Sulinowo dotyczących m.in.: zakupu materiałów        

w celu bieżącego utrzymania obiektów komunalnych, remontów i przebudowy dróg na terenie 

miasta i gminy Borne Sulinowo, oznakowania poziomego i pionowego dróg i ulic, utrzymania 

i remontów odwadniania dróg, budowy i remontów chodników, placów i miejsc postojowych 

na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo; oświetleniem ulic, placów i dróg oraz 

wykonywaniem prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego. 

2) Monitorowanie i zgłaszanie awarii sieci oświetleniowych oraz monitorowanie napraw 

oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy. 

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

wskaźników dotyczących energii odnawialnej, związanych z przeprowadzoną modernizacją 

budynku Szkoły w Juchowie. 

V. Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową: 

1) Wykonywano drobne prace remontowe w budynku Urzędu Miejskiego. 

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

gminy. Wykonano naprawy dróg w miejscowościach Rakowo, Silnowo dolne, Łączno. 

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.  

5) Ustawiono tablicę informacyjną o dofinansowaniu drogi w m. Piława. 

6) Trwają naprawy i montaż oświetlenia świątecznego. 

7) Wykonano odwodnienie terenu przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem 

Sulinowie. 



8) Usunięto przeciek na instalacji centralnego ogrzewania w budynku Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Bornem Sulinowie. 

9) Zdemontowano stare tablice informacyjne w Komorzu. 

10) Przywieziono 30 krawężników kamiennych z Kłomina pochodzących z próby kradzieży. 

 

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 
W OKRESIE OD 28.11.2019 r. DO DNIA 19.12.2019 R. 

 

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

nabyciem i zbyciem nieruchomości na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

2. W miesiącu grudniu 2019 r. dokonano analizy wpłat i nadpłat podatników za 2019 r. 

3. W miesiącu grudniu 2019 r. wystawiono upomnienia dotyczące zaległości podatkowych od osób 

fizycznych i prawnych. 

4. W miesiącu grudniu 2019 r. wystawiono i przesłano do Naczelników Urzędów Skarbowych 

tytuły wykonawcze dotyczące zaległości podatkowych. 

5. W miesiącu grudniu 2019 r. dokonano rozliczenia inkasentów z tytułu pobranej opłaty 

skarbowej i targowej.  

6. W miesiącu grudniu 2019 r. przesłano do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie 

stan realizacji odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego za IV 

kwartał 2019 roku. 

 

REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY 
 

1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów  

 

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

Dn. 31.10.2019r. wystąpiono do ZMiGDP z zapotrzebowaniem na zaliczkę nr 5 w kwocie 382.685,26 

zł. Dn. 08.11.2019r. odebrano protokołem wykonany etap prac na kwotę 450.217,96 zł.  

Dn. 03.12.2019r. przesłano do ZMiGDP dokumenty księgowe do zaliczki nr 5. 

Trwają dalsze prace wykonawcze w terenie. 

 

Granty sołeckie 2019, Wiata na lata i ławki na zawsze 

Opracowano i dn. 14.11.2019r. przesłano do Urzędu Marszałkowskiego WZ rozliczenie rzeczowo-

finansowe zadania wraz ze sprawozdaniem opisowym i wymaganymi załącznikami. 

Wartość zadania wyniosła 12.472,70 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Woj. 

Zachodniopomorskiego stanowiło 10.000 zł.  

 

Granty sołeckie 2019, Uatrakcyjnienie ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej w miejscowości 

Dąbrowica poprzez budowę wiaty 
Opracowano i dn. 15.11.2019r. przesłano do Urzędu Marszałkowskiego WZ sprawozdanie z realizacji 

zadania wraz z załącznikami.  

Wartość zadania wyniosła 14.500,00 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Woj. 

Zachodniopomorskiego stanowiło 10.000,00 zł.  

 

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.  

Dn. 27.11.2019r. odebrano protokołem odbioru końcowego roboty na zadaniu.  

Inwestycja została zakończona. Trwa rozliczenie zadania. 

 

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

nr 261 

Dn. 20.11.2019r. podpisano umowę na realizację zadania z Wykonawcą wybranym w postępowaniu     

o udzielenie zamówienia publicznego. 



Dn. 21.11.2019r., w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, wystąpiono do ZUW w Szczecinie 

z wnioskiem o aneks. Do wniosku załączono zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy 

zadania.   

Ostatecznie wartość inwestycji wyniesie 1.254.693,19 zł, w tym dofinansowanie z FDS – 734.198,74 

zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. 

Dn. 27.11.2019r. przekazano Wykonawcy protokołem plac budowy. 

 

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Moduł 3 
Dn. 21.11.2019r. szkoła podstawowa w Bornem Sulinowie przekazała rozliczenie zadania. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 81.922,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Wojewody 

Zachodniopomorskiego stanowi 65.541,00 zł. 

 

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

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

nas  

Trwa realizacja projektu. Od września w każdy piątek mieszkanki Bornego Sulinowa spotykają się       

o godz. 18.00 w kawiarence CKiR i uczestniczą w warsztatach z Powertexu.  

Zadanie będzie realizowane do 31.12.2019r. 

Całkowity koszt zadania wynosi 5.540,00 zł, z czego dofinansowanie z programu Działaj lokalnie 

stanowi 3.740,00 zł. 

 

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

poprzez organizację warsztatów, wyjazdu studyjnego i koncertu z udziałem mieszkańców gminy 

Borne Sulinowo i powiatu szczecineckiego 

Dn. 22.11.2019r., w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa, do 

Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wysłano w formie elektronicznej poprawki do 

sprawozdania z realizacji zadania. Dotacja została uznana za wykorzystaną zgodnie  

z przeznaczeniem. Wartość zadania wyniosła 8.040,00 zł, dofinansowanie  - 4.000,00 zł.  

 

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

Zachodniopomorski Program Antysmogowy, Termomodernizacja budynków jednorodzinnych 

w Gminie Borne Sulinowo 

Na wniosek IW/IZ, dn. 25.11.2019r. dokonano I, a dn. 29.11.2019r. II poprawek do wniosku. 

Każdorazowo wniosek zaktualizowano w systemie LSI, a potwierdzenie przesłano pocztą.  

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 355.350,00 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  

Na wniosek IW/IZ, dn. 25.11.2019r. dokonano I, a dn. 29.11.2019r. II poprawek do wniosku. 

Każdorazowo wniosek zaktualizowano w systemie LSI, a potwierdzenie przesłano pocztą.  

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

w 7 lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

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

inwestycji zaplanowano na kwiecień 2020 – grudzień 2021. 

 

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

patrolowego dla Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie 

Opracowano i dn. 28.11.2019r. przesłano do WFOŚiGW w Szczecinie, Biura Koszalin, rozliczenie 

zadania i rozliczenie kosztu całkowitego zadania wraz z załącznikami.  

Wartość zadania wyniosła 90.600 zł, w tym kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie – 

44.000,00 zł.  

 

Infrastruktura domów kultury 2020, Zakup estrady mobilnej na potrzeby kulturalne CKiR       

w Bornem Sulinowie 



Opracowano i dn. 28.11.2018r. złożono poprzez EBOI w Narodowym Centrum Kultury wniosek         

o dofinansowanie. Zadanie będzie polegało na zakupie wyposażenia, tj. sceny mobilnej o wym. 8 m x 

6 m x 5 m, na potrzeby CKiR.  

Całkowity koszt zadania oszacowano na 168.751,00 zł, dofinansowanie z MKiDN na 128.751,00 zł. 

 

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

budynku świetlicy wiejskiej w m. Piława 
Dn. 02.12.2019r. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego WZ przeprowadzili kontrolę projektu       

w miejscu jego realizacji. Nie stwierdzono uchybień. Zlecono ARiMR płatność w wys. 500.000,00 zł 

dla Gminy Borne Sulinowo. Wartość całej inwestycji wyniosła 1.413.165,45 zł. 

 

Rządowy program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie 

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

Opracowano i dn. 03.12.2019r. przesłano do ZUW w Szczecinie opis sposobu wykonania zaleceń 

pokontrolnych wraz z załącznikami. 

 

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

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

Opracowano i dn. 03.12.2019r. przesłano do ZUW w Szczecinie miesięczne sprawozdanie                    

z frekwencji Klubu Senior+. 

Realizacja zadania trwa od 01.01 do 31.12.2019r. Dofinansowanie zadania wynosi 36.000,00 zł.  

 

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

śródlądowa, Budowa infrastruktury kajakowej na Szklaku kajakowym rzeką Piławą  

W związku ze złym stanem technicznym dużych pomostów Bornem Sulinowie, zaktualizowano PFU.  

Opracowano i dn. 03.12.2019r. przesłano do ZMiGDP formularz zmian w projekcie wraz                     

z załącznikami (zaktualizowanym PFU i ekspertyzą techniczną pomostów). 

Wartość projektu przypadająca na Gminę Borne Sulinowo wynosi 1.560.640,76 zł, z czego 

dofinansowanie z RPO WZ stanowić będzie 85% (1.326.544,64 zł). 

W ramach zadania wykonany zostanie I etap inwestycji polegający na: budowie 2 przystani 

kajakowych – 1 w Bornem Sulinowie i 1 w pobliżu m. Liszkowo oraz na dostawie i montażu 

oznakowania i tablic informacyjnych na szlaku kajakowym rzeką Piławą.  

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze ZMiGDP w Karlinie w latach 2019-2021. 

 

RPO WZ 2014-2020, Koncepcja tras rowerowych woj. Zachodniopomorskiego, Trasa 

Pojezierna 

Dn. 06.12.2019r. uzyskano zgodę PKP - Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu - 

na dysponowanie gruntami PKP na budowę drogi rowerowej na części odcinka Łubowo – Borne 

Sulinowo, teren byłego nasypu kolejowego.  

Na pozostałe grunty PKP, określone jako tereny zamknięte w miejscowości Łubowo, gmina uzyska 

wymaganą zgodę po wykonaniu mapy geodezyjnej do celów projektowych. Na podstawie odrębnych 

uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim WZ zlecono wykonanie dokumentacji kartograficznej na 

koszt gminy.  

W zakresie uzyskania zgody na pozostałe działki nasypu kolejowego będące własnością Nadleśnictwa 

Borne Sulinowo prowadzone są uzgodnienia projektu umowy dzierżawy zgodnie z opinią RDLP  

w Szczecinku.  

 

2. Promocja i turystyka 
 

a) media 

Opracowano i przekazano informacje do listopadowej 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.  

http://www.facebook.com/


d) komunikator BLISKO 

Wysyłano mieszkańcom powiadomienia o ważniejszych wydarzeniach. 

 

e) inne  

Dn. 20.11.2019r. odbyło się spotkanie zespołu roboczego z przedstawicielem Centrum Kształcenia 

Ustawicznego „Mercury” – Wykonawcą opracowującym dokument „Strategia rozwoju miasta i gminy 

Borne Sulinowo na lata 2020-2029”. Celem spotkania była ocena poziomu realizacji celów i zadań 

zapisanych w strategii rozwoju z poprzedniego okresu planowania oraz ustalenie propozycji 

kierunków rozwoju, celów i mierników w strategii rozwoju na lata 2020-2029. 

Kolejne spotkanie odbędzie się w połowie grudnia. 

Dn. 04.12.2019r. zorganizowano w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie spotkanie lokalnych 

przedsiębiorców z przedstawicielami Business Centre Club i Twoje Finansowe Centrum Sp. z o.o. Sp. 

k. dot. szans i zagrożeń we własnym biznesie, zwiększenia efektywności firmy i możliwości 

pozyskania na ten cel 100% dofinansowania. 

3. Zagospodarowanie turystyczne gminy 

Dn. 02.12.2019r. wszczęto postępowanie administracyjne ws. zatwierdzenia regulaminu strzelnicy 

taktyczno-szkoleniowej w drodze decyzji administracyjnej. Strzelnica zlokalizowana jest w Bornem 

Sulinowie przy ul. Wojska Polskiego 16.  

4. Organizacje pozarządowe 

Rozliczono zadanie zrealizowane przez Klub Sportowy „Borbul” pn. „Gramy w bule, czyli 

integrujemy się – edycja II”. Przyznana w wys. 2.500,00 zł dotacja została wykorzystana zgodnie         

z przeznaczeniem. 

Sporządzono sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych ws. projektu „Programu 

Współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

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

rok”. W dn. 03.12.2019r. projekt opublikowano na stronie internetowej magistratu i w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

5. Sport 

Sporządzono listę zawodników, którym przekazano II transzę stypendium sportowego za osiągnięcia 

sportowe w 2018r. II transzę stypendium otrzymało 6 uczniów w łącznej kwocie 2.700,00 zł.  

6. Wydarzenia 

Dn. 26.11.2019r. - uczestnictwo w spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Miejskim w Bornem 

Sulinowie ws. organizacji w dn. 6 stycznia 2020r. Święta Trzech Króli. 

W związku z organizacją Święta Trzech Króli ustalono z grafikiem treść plakatów promujących 

imprezę i charytatywną zbiórkę pieniędzy na rehabilitację niepełnosprawnego mieszkańca Krągów.  

 

 

REFERAT ORGANIZACYJNY 

1. Przygotowano i przekazano do Zachodniopomorskiego Urzędu Pracy w Szczecinie sprawozdanie  

o sytuacji zatrudnienia w Urzędzie na 2020 r. 

2. W dniu 28 października ogłoszono przetarg na zadanie pod nazwą: „Pełnienie Funkcji Inspektora 

Ochrony Danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie w roku 2020.” 

Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Bornego Sulinowa Nr 119/2019 z dnia 

13 listopada 2019 r. do przeprowadzenia powyższego zamówienia w dniu 21 listopada 2019 r. 

dokonała otwarcia ofert. Po wstępnym zapoznaniu się z ofertami, tj. w zakresie proponowanej 

ceny za usługi Komisja na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych wnioskowała do Burmistrza o unieważnienie postępowania ponieważ 

oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć  

na sfinansowanie zadania. W dniu 25 listopada został ogłoszony ponownie przetarg na powyższe 

zadanie. Termin składania ofert upływa w dniu 6.12.2019 r. 

3. W dniu 19 listopada 2019 r. Zarządzeniem  Nr 120/2019 Burmistrz Bornego Sulinowa powołał 

Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą  

dla nowo zatrudnionego pracownika. Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła powyższy egzamin 

w dniu 28 listopada 2019 r. i przedstawiła Burmistrzowi pozytywny wynik egzaminu wraz  

z propozycją podpisania kolejnej umowy o zatrudnieniu. 



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

terenie gminy Borne Sulinowo łącznie 13 osób skazanych. 

5. W dniu 26 listopada br. odbyło się ostatnie szkolenie w ramach realizacji projektu „Ja  

w Internecie”. Przeszkolono 211 osób. Łączne koszty realizacji projektu wyniosły 114800,00 zł. 

Do 20.12.2019 r. złożony zostanie wniosek o rozliczenie grantu. 

6. W dniu 29.11.2019 r. przekazano do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura  

w Koszalinie informację o wydatkach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

wyborów do Sejmu RP i Senatu RP. Na wykonanie zadania wydatkowano kwotę 32 855,00 zł.  

7. Zarejestrowano 1330 pisma wpływających do Urzędu. 

8. Wysłano 1150 przesyłek poleconych, 249 listów zwykłych oraz około 30 sztuk plakatów. 

9. Pobrano opłatę skarbową w wysokości około 911,00 zł. 

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

wywieszono 29 obwieszczeń oraz plakaty okolicznościowe. 

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH 
za okres od dnia 13 listopada do dnia 5 grudnia 2019r.  

1. Działalność  Komisji ds. PRPA. 

W okresie międzysesyjnym skierowano do biegłych – psychologa i psychiatry 2 teczki  akt 

sprawy w celu przebadania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia,  ustalono przyjęcia na 

oddział detoksykacyjny dla 1 osoby, terapię odwykową w systemie dziennym rozpoczęła 1  osoba, 

ponadto ustalono i dofinansowano badania okresowe oraz terapię podtrzymującą po odbytej terapii 

podstawowej dla 1 osoby.   

W dniu 4 grudnia br. pracownik realizujący program profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz program przeciwdziałania narkomanii uczestniczył w debacie pn: „ Bezpieczna 

Gmina Borne Sulinowo”. Przedmiotowa debata została zorganizowana   przez Komendę Powiatową 

Policji w Szczecinku.   

W dniu 14 listopada br. zorganizowano szkolenie dla realizatorów programu profilaktyki 

uniwersalnej dotyczącej używania substancji psychoaktywnych tj. alkoholu, tytoniu i narkotyków  pn: 

„Unplugged”. Głównym celem wdrażania programu jest  podniesienie kompetencji kadry 

pedagogicznej w zakresie profilaktyki, możliwość włączenia atrakcyjnego dla uczniów programu do 

Szkolnego Programu Profilaktyki w celu skuteczniejszego oddziaływania w zakresie przeciwdziałania 

ryzykownym zachowaniom młodzieży. W szkoleniu wzięło udział 26 osób.    

Współpracowano ze służbami i instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem 

alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie. 

  

2. Ewidencja ludności. 

Zameldowania:        Miasto Borne Sulinowo - pobyt stały  i czasowy  -  4791 osób.                       

                                 Gmina Borne Sulinowo - pobyt stały i czasowy   -  4779 osób.                                          

                                                        Ogółem ludność  -  9570 osób. 

 

W okresie międzysesyjnym  zarejestrowano: 

- zameldowania na pobyt stały - 36 osób 

- zameldowania na pobyt czasowy - 13 osób 

         w tym cudzoziemców -  3 osoby 

- wymeldowanie z pobytu stałego – 39 osób 

- wymeldowanie z pobytu czasowego – 7 osób 

- wymeldowanie administracyjne - 0 

- postępowanie administracyjne o wymeldowanie - 0 

Udzielono odpowiedzi na  3  wnioski  o udostępnienie danych osobowych. 



Wydano  16  zaświadczeń  o zameldowaniu. 

Zarejestrowano   5  wniosków  o wydanie Karty Dużej Rodziny. 

 3. Działalność gospodarcza. 

W CEIDG dokonano następujące zmiany: 

- zarejestrowano 3  nowe działalności gospodarczych, 

- wprowadzono 11 zmian, 

- zawieszono 0  wpisów, 

- wykreślono  0  wpisów, 

- wznowiono 1  działalności gospodarczych. 

 

4.  Dowody osobiste.  

Przyjęto 24 wnioski o wydanie dowodów osobistych, 

Wydano 40 dowodów osobistych.  

 

URZĄD STANU CYWILNEGO 
za okres od dnia 13 listopada do dnia 5 grudnia 2019r. 

 

 

 

 

Lp. 
 

 Nazwa czynności 
Ilość 

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

zwykły i tryb szczególny 
4 

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 
1 

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

wielojęzycznych) 
55 

5. Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń  1 

6. Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego 4 

7. Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego 12 

8. Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego 18 

9. Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk 0 

   



ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ 

1. Utworzono sztab WOŚP z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie. W organizację 

zaangażowano wszystkie szkoły w gminie. Główna impreza z okazji 28. Finału WOŚP odbędzie się    

12 stycznia 2020 r. w hali sportowej CKiR w Bornem Sulinowie. Szkoły w Łubowie oraz w Juchowie 

organizują imprezy towarzyszące w swoich miejscowościach. 

2. W dniu 4 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie 

dopłat do czesnego w ramach dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. Komisja po 

analizie dokumentów przedłożonych przez nauczycielkę pozytywnie zaopiniowała jeden wniosek         

i przyznała dofinansowanie do czesnego w wysokości 1400 zł. 

3. W dniu 5 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie posiedzenia Komisji Zdrowotnej do opiniowania 

wniosków o przyznanie świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną nauczycieli. Rozpatrywano 8 

wniosków. Pozytywnie rozpatrzono siedem. Komisja negatywnie rozpatrzyła jeden wniosek                

w związku z niespełnianiem warunków uprawniających do skorzystania ze świadczeń pochodzących    

z Funduszu Zdrowotnego.  Ogółem przyznano pomoc w wysokości 7 000 zł. 

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

W zakresie zarządzania kryzysowego: 

a) w zakresie spraw obronnych: 

- prowadzenie postępowań o nadanie świadczeń rzeczowych na wnioski Wojskowego 

Komendanta Uzupełnień w Szczecinku – 2. 

- wszczęcie postępowania administracyjnego na wniosek Wojskowego Komendanta 

Uzupełnień w Szczecinku w sprawie złożenia wyjaśnień w związku z nieodbieraniem 

korespondencji z Wojskowej Komendy Uzupełnień; 

- przeprowadzenie postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji              

w sprawie świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie z tytułu odbytych 

ćwiczeń wojskowych; 

b) w zakresie obrony cywilnej: 

- przegląd Planu obrony cywilnej; 

c)  w zakresie zarządzania kryzysowego: 

- monitorowanie bieżące zagrożeń na terenie Gminy, 

- przeprowadzenie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego br. nt. „Ocena 

i wnioski z działalności w okresie letnim oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w okresie zimowym” w dniu 27 listopada, 

- przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia podstawowego dla pracowników urzędu            

z obsad Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. „Zarządzanie Kryzysowe            

w Gminie Borne Sulinowo (skład zadania, zakres działania, zasady funkcjonowania GZ 

ZK)” w dniu 27 listopada; 

- udział obsady Stałego Dyżuru Burmistrza w Treningu Stałego Dyżuru Wojewody 

Zachodniopomorskiego w dniu 28.11.2019r. w godz. 9:00 – 15:00; 

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.  


