
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 grudnia 2020 r. 

 

 22 grudnia 2020r. – złożenie bożonarodzeniowych życzeń – TV Gawex, 

 22 grudnia 2020r. – Rada Społeczna ZOZ w Bornem Sulinowie, 

 29 grudnia 2020r. – omówienie spraw organizacyjnych z kierownikiem Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, 

 29 grudnia 2020r. – posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych        

Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie, 

 30 grudnia 2020r. - spotkanie z Prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji               

w Szczecinku ws. planu rozwoju przedsiębiorstwa, 

 04 stycznia 2021r. – podpisanie umowy z Pomorskim Bankiem Spółdzielczym w Świdwinie  

O. w Bornem Sulinowie, 

 07 stycznia 2021r. – Komisja Mieszkaniowa – rozpatrywanie wniosków ws. najmu lokali, 

 07 stycznia 2021r, - spotkanie z przedstawicielem firmy - „TERBUD” Marian Drożdziel          

w sprawie przebudowy ulicy Lipowej w Bornem Sulinowie (ZB), 

 12 stycznia 2021r. – wideokonferencja Wojewody Zachodniopomorskiego Pana Zbigniewa 

Boguckiego na temat zapewnienia przez JST transportu do punktów szczepień na COVID-19, 

 14 stycznia 2021r. – udział w spotkaniu Wspólników Spółki Międzygminnego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Odpadami Wardyń Górny, 

 19 stycznia 2021r. – spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku 

w sprawie realizacji  modernizacji Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie, 

 19 stycznia 2021r. – omówienie praw bieżących z Prezesem PUK Sp. z o.o. w Bornem 

Sulinowie, 

 20 stycznia 2021r. – spotkanie organizacyjne z sołtysem sołectwa Starowice, 

 

 

 

 

 

W sprawach skarg i wniosków w okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego Sulinowa 

oraz  Zastępca  Burmistrza  przyjęli  24  interesantów. 
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SKARBNIK I REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU 
W OKRESIE OD 18.12.2020R. DO DNIA 22.01.2021R. 

1.      W dniu 28 grudnia 2020 roku przesłano do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

w Bornem Sulinowie pismo Nr S.3020.136.2020.LŁ dotyczące umowy GN.702.1.2020 na 

zarządzanie targowiskiem stałym „Mój rynek” w Bornem Sulinowie informujące, iż na podstawie 

art. 31zzm.1. ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 

2255) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której 

mowa w art. 15 ust.  1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.    

z 2019 r. poz. 1170). Z tytułu niepobierania wymienionej opłaty gminom przysługuje 

rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Każda gmina, która w 2019 r. 

pobierała opłatę targową, otrzyma pełną rekompensatę w wysokości kwoty pobranej w 2019 r. 

Gminie Borne Sulinowo będzie przysługiwać rekompensata w wysokości 6.399,00 zł.  

 

2.     W dniu 29 grudnia 2020 roku przesłano do Urzędu Statystycznego w Szczecinie Rozliczenie 

dotacji na pokrycie wydatków związanych z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku. 

Przyznana kwota dotacji: 22.556,00 zł. Wykorzystana kwota dotacji: 17.056,00 zł. Dotacja do 

zwrotu: 5.500,00 zł (zwrot w dniu 29.12.2020r.). Kwota 5.500,00 zł była przeznaczona na nagrodę 

dla gminnego komisarza spisowego za realizację PSR 2020. Zgodnie z pismem Wojewódzkiego 

Biura Spisowego Nr USSZC-WE.3030.63.2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku nagrody te nie zostały 

przyznane. 

 

3.       Na podstawie Zarządzenia Nr 97/2020 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 grudnia 2020 

roku udzielono poręczenia kredytu bankowego w rachunku bieżącym do wysokości 1.000.000,00 

zł, który zostanie zaciągnięty przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem 

Sulinowie. Poręczenie jest ważne od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.  

 

4.     Na podstawie Zarządzenia Nr 99/2020 Burmistrza Bornego Sulinowo z dnia 31 grudnia 2020 

roku dokonano zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok polegających na 

przeniesieniu wydatków bieżących (+, -) w kwocie 111.969,83 zł między działami, rozdziałami       

i paragrafami, w tym: 

  - 1.464,44 zł z budżetu Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie do budżetu organu, 

- 1.263,56 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Bornem 

Sulinowie Nr SP 3121.18.20 z dnia 30 grudnia 2020 roku,  

   - 1.060,89 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu 

z dnia 30 grudnia 2020 roku, 

    - 7.333,38 zł między rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Szkoły Podstawowej                 

w Łubowie Nr SPŁ.3010/26/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku, 

    - 5.768,76 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Jeleniu z dnia 30 grudnia 2020 roku           

z budżetu szkoły budżetu organu, 

    - 10.011,83 zł na podstawie pisma Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie z dnia 31 

grudnia 2020 roku z budżetu szkoły do budżetu organu, 

  - 42.076,46 zł między paragrafami na podstawie pisma Środowiskowego Domu Samopomocy        

w Bornem Sulinowie Nr GK.3014.3.2020.DN z dnia 31 grudnia 2020 roku,  

   - 26.185,42 zł między działami, rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.12.2020.AM z dnia 23 

grudnia 2020 roku,  

    - 9.144,23 zł między działami, rozdziałami i paragrafami na podstawie pisma Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr MGOPS.GK.3101.13.2020.AM z dnia 31 

grudnia 2020 roku. 

Zmiany nie spowodowały zmian ogólnych budżetu i wyniku finansowego, ale spowodowały 

zmiany w następujących pozycjach. Zarządzenie zostało podjęte na podstawie art. 15zn i 15zo 
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ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.). 

  

5.   Na podstawie Zarządzenia Nr 100/2020 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 grudnia 2020 

roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2020-2030. Zmiana została spowodowana wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy Borne 

Sulinowo na postawie Zarządzenia Nr 99/2020. Zmiany te nie spowodowały zmian ogólnych 

budżetu i wyniku finansowego, ale spowodowały zmiany w danych uzupełniających: 

   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane         - 7.253,36 zł  

 

6.   Na podstawie Zarządzenia Nr 101/2020 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 grudnia 2020 

roku dokonano zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków     

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2020-2021 w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rachunek bankowy, na którym znajdują się środki 

RFIL jest oprocentowany. Gmina jest zobowiązana przeznaczyć całość odsetek od otrzymanych 

środków, zgormadzonych na rachunku bankowym lub lokacie, na wydatki majątkowe. Na dzień 

31.12.2020r. na rachunku bankowym wyodrębnionym dla środków z RFIL nastąpiła kapitalizacja 

odsetek w kwocie 6,62 zł. Stan środków RFIL z kapitalizacją odsetek stanowi łączną kwotę: 

779.550,63 zł.  

7.   Na podstawie Zarządzenia Nr 102/2020 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 grudnia 2020 

roku ustalono procedury w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Borne 

Sulinowo i jej jednostkach organizacyjnych. Za okresy od 1 października 2020 roku, jednostki 

samorządu terytorialnego – jako podatnicy podatku od towarów i usług (VAT) – są obowiązane do 

składania nowego pliku JPK_VAT. Składa się on z dwóch części: 

- ewidencja VAT (zakupów i sprzedaży), 

- oraz deklaracji VAT. 

  Stąd też należało dokonać – pod kątem w/w zmian – aktualizacji obowiązujących w Gminie Borne 

Sulinowo procedur wewnętrznych dotyczących rozliczeń VAT.  

  Z dniem 31 grudnia 2020 r. straciło moc Zarządzenie Nr 100/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.           

w niniejszej sprawie.  

  8.   Na podstawie Zarządzenia Nr 103/2020 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 grudnia 2020 

roku wprowadzono zasady przyjmowania, przechowywania, ewidencji oraz zwrotu weksli 

otrzymywanych przez Gminę Borne Sulinowo.  

9.  W dniu 4 stycznia 2021 roku przesłano pismem Nr S.3020.14.2020.LŁ do Zachodniopomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego 

sprawozdanie z wykorzystania dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych za 2020 

rok. Przyznana kwota dotacji: 3.654,36 zł. Wykorzystana dotacja: 2.780,06 zł. Dotacja do zwrotu: 

874,30 zł (zwrot w dniu 31.12.2020r.). 

10. W dniu 7 stycznia 2021 roku przesłano pismem Nr S.3020.139.2020.LŁ do 

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej: 

 1. Wniosek na środki finansowe gminy Borne Sulinowo z Programu „Opieka wytchnieniowa” – 

edycja 2021. Pobyt dzienny wraz z kalkulacją kosztów realizacja zadania. Koszt całkowity zadania: 
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117.504,00 zł. Wnioskowana kwota środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu: 

117.504,00 zł.  

 2. Wniosek gminy Borne Sulinowo na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego wraz z kalkulacją kosztów 

realizacji zadania. Koszt całkowity zadania: 251.532,00 zł. Wnioskowana kwota środków                 

z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu: 251.532,00 zł.  

 Programy realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.  

 

11. W dniu 11 stycznia 2021 roku pismem Nr S.3020.3.2021.LŁ przesłano do Zachodniopomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej: 

    - Rozliczenie dotacji celowej przyznanej w 2020 r. na realizację zadania pn. „Utrzymanie grobów   

i cmentarzy wojennych”, 

    - Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w 2020 r. na realizację 

przedmiotowego zadania.  

    Przyznana i wykorzystana dotacja: 8.000,00 zł.  

 

12. W dniu 11 stycznia 2021 roku pismem Nr S.3020.4.2021.LŁ przesłano do Zachodniopomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

rozliczenie dotacji przyznanej gminie Borne Sulinowo w 2020 roku min. na utrzymanie cmentarzy 

wojennych.  

13. W dniu 12 stycznia 2021 roku pismem Nr S.3020.7.2021.LŁ poinformowano Dyrektorów              

i Kierowników jednostek budżetowych, Dyrektorów instytucji kultury i Dyrektorów przedszkoli 

niepublicznych o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz o wysokości 

dotacji w budżecie na 2021 rok.   

14. Na podstawie Zarządzenia Nr 7/2021 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 14 stycznia 2021 roku 

przedstawiono plan finansowy budżetu Gminy Borne Sulinowo wg działów, rozdziałów                      

i paragrafów klasyfikacji budżetowej, plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych i plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją tych 

zadań. Zarządzenie opublikowano na stronie BIP UM w Bornem Sulinowie: 

www.bip.bornesulinowo.pl.  

15. W dniu 15 stycznia 2021 roku pismem Nr S.3020.12.2021.LŁ przesłano do Kuratorium Oświaty  

w Szczecinie rozliczenie wykorzystania dotacji celowej udzielonej w 2020 roku na dofinansowanie 

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Przyznana kwota dotacji: 

47.478,00 zł. Całkowity koszt zadania: 48.114,14 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa: 38.491,31 

zł (80%) i z środków gminy: 9.622,83 zł (20%). Dotacja do zwrotu: 8.986,69 zł (zwrot w dniu 

30.12.2020r.).  

   Wnioskodawcom przyznano minimalne, określone przepisami prawa kwoty stypendiów.               

W określonym terminie wpłynęła mniejsza, niż zakładano, ilość wniosków.  

 

16. W dniu 17 stycznia 2021 roku za pomocą aplikacji CAS przesłano do Zachodniopomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie zapotrzebowanie na środki budżetowe w ramach programu 

„Opieka 75+” na dofinansowanie zadania własnego gminy „usługi opiekuńcze” na rok 2021. 

Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2021 (tj. koszt świadczenia usług opiekuńczych 

przyznanych decyzją osobom w wieku 75 lat i więcej na rok 2021): 78.416,00 zł. Całkowita kwota 

dofinansowania (50%): 39.208,00 zł. Zadanie realizowane przez MGOPS w Bornem Sulinowie.  

http://www.bip.bornesulinowo.pl/
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17. W dniu 19 stycznia 2021 roku przesłano pismem Nr S.3020.14.2021.LŁ do 

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej sprawozdanie z realizacji zadania: koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej       

w Bornem Sulinowie. Przyznana i wykorzystana dotacja: 155.000,00 zł. Całkowity koszt zadania: 

1.175.810,77 zł, w tym 1.020.810,77 zł środki własne gminy.  

18. W dniu 19 stycznia 2021 roku przesłano pismem Nr S.3020.15.2021.LŁ do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydziału Ochrony Środowiska roczne 

sprawozdanie OŚ-4g, z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar 

środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 

2020. Wpływy ogółem: 8.008 zł. Wydatki ogółem: 6.224 zł. Stan środków budżetu gminy na 

koniec okresu sprawozdawczego: 1.784 zł.  

19. Na podstawie Zarządzenia Nr 8/2021 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 20 stycznia 2021 roku 

dokonano zmiany 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. 

Zgodnie z pismem Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Szczecinku z dnia 18.01.2021r. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie spłaciło i zamknęło w dniu 

31 grudnia 2020 r. kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 

00/100). Na podstawie Zarządzenia Nr 97/2020 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 grudnia 

2020 roku udzielono PUK Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie poręczenia kredytu w rachunku 

bieżącym do wysokości 1.000.000,00 zł. Poręczenie jest ważne od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 

31 grudnia 2021 r. PUK Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie podpisała umowę o kredyt w rachunku 

bieżącym nr 1/5007394 w dniu 11.01.2021r. Ostateczny termin spłaty kredytu i odsetek upływa      

w dniu 31 grudnia 2021 roku. Z uwagi na powyższe należało zaktualizować rejestr udzielonych 

poręczeń i gwarancji przez Gminę Borne Sulinowo: 

REJESTR UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI  

PRZEZ GMINĘ BORNE SULINOWO  

    Rok 2011 

Lp. Wystawca weksla Kwota poręczenia 

1.  Przedsiębiorstwo Wodociągów 

 i Kanalizacji Sp. z o.o.  78-400 Szczecinek  

7 957 076,00 zł 

   Rok 2021 

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 

20. W dniu 20 stycznia 2021 roku przesłano za pomocą aplikacji CAS sprawozdanie o realizacji art. 

19 pkt 1-5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny za II półrocze 2020 r. 

Przyznana dotacja: 520,00 zł. Wykorzystana dotacja: 260,49 zł. Dotacja do zwrotu: 259,51 zł 

(zwrot w dniu 20.01.2021r.). 

21. W dniu 20 stycznia 2021 roku wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr 

K.0021.40.DT.2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania uchwały Nr XXIV.77.2021 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2021 roku   
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w sprawie wydania pozytywnej opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Borne 

Sulinowo. Opinia została opublikowana na stronie BIP UM w Bornem Sulinowie: 

www.bip.bornesulinowo.pl.  

22. W dniu 20 stycznia 2021 roku przesłano pismem S.3020.18.2021.LŁ do Kuratorium Oświaty w 

Szczecinie: 

 - Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2020 roku z budżetu państwa na 

dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego według rozdziałów klasyfikacji 

budżetowej, 

   - Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań     

w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2020.  

 Przyznana i wykorzystana kwota dotacji: 185.601,00 zł. Całkowity koszt zadania: 1.085.159,58 zł. 

Kwota zaangażowanych środków własnych gminy: 899.558,58 zł. Przeznaczenie wykorzystanej 

dotacji: Pokrycie kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli (2 jednostki) i zwrot kosztów 

poniesionych przez inne gminy na pobyt dzieci z terenu gminy Borne Sulinowo w przedszkolach. 

  

23. W dniu 20 stycznia 2021 roku wysłano pismem Nr S.3020.20.2021.LŁ do Zachodniopomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Finansów i Budżetu rozliczenie dotacji celowych 

przyznanych w 2020 r. w ramach rozdziału 75011 – Urzędy Wojewódzkie, § 2010, działanie 

16.1.4.2.W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego. Przyznana                        

i wykorzystana dotacja: 11.666,00 zł.  

24. W dniu 21 stycznia 2021 roku wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół 

Zamiejscowy w Koszalinie sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku: 

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

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

Dochody na planowane 50.645.088,22 zł wykonanie 51.751.570,43 zł, co stanowi 102,18 % planu.  

Wydatki na planowane 52.376.260,76 zł wykonanie 50.685.225,26 zł, co stanowi 96,77 % planu.  

 

25. Na podstawie Zarządzenia Nr 9/2021 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 22 stycznia 2021 roku 

podano do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Borne 

Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 

2020 roku poprzez umieszczenie w BIP UM w Bornem Sulinowie na stronie: 

www.bip.bornesulinowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w UM w Bornem Sulinowie:  

Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo  

za IV kwartał 2020 roku 

 

Lp. Treść Plan (po zmianach) Wykonanie % 

1 DOCHODY 50 645 088,22 51 751 570,43 102 

1.1 DOCHODY BIEŻĄCE 48 512 771,11 48 589 077,75 100 

1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE 2 132 317,11 3 162 492,68  148 

1.2.1 DOCHODY ZE SPRZEDAŻY 

MAJĄTKU 

1 084 213,02  1 023 837,35  94 

2 WYDATKI 52 376 260,76 50 685 225,26  97 

2.1 WYDATKI BIEŻĄCE 47 801 961,09 46 826 880,02  98 

2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE 4 574 299,67 3 858 345,24  84 

3. DEFICYT/NADWYŻKA (1-2) - 1 731 172,54 1 066 345,17   

http://www.bip.bornesulinowo.pl/
http://www.bip.bornesulinowo.pl/
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3.1 RÓŻNICA MIĘDZY 

DOCHODAMI BIEŻĄCYMI A 

WYDATKAMI BIEŻĄCYMI 

(1.1 – 2.1) 

 

710 810,02 

 

1 762 197,73 

 

248 

4 PRZYCHODY 4 803 046,54 4 803 046,54 100 

5. ROZCHODY 3 071 874,00 3 071 873,06   100 

     

        Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych  

za IV kwartał 2020 roku. 

 

Gmina Borne Sulinowo dokonała umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w IV 

kwartale 2020 roku w kwocie 442,65 zł (należność uboczna). 

   

26. Na podstawie Zarządzenia Nr 10/2021 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 22 stycznia 2021 roku 

wprowadzono nowe wzory sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek 

oświatowych z terenu Gminy Borne Sulinowo.  

27. W dniu 22 stycznia 2020 roku wysłano pismem Nr S.3020.23.2021.LŁ do Zachodniopomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej sprawozdanie          

z realizacji z środków z Funduszu Pracy zadania w ramach „Programu asystent rodziny na rok 

2020”. Przyznana i wykorzystana dotacja: 1.700,00 zł. Wydatkowana kwota wkładu własnego 

gminy: 44.826,18 zł.  

 

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 
W OKRESIE OD 30.12.2020 r. DO DNIA 04.02.2021 R. 

 

1. W miesiącu styczniu 2021 r. trwały prace dotyczące zamknięcia roku podatkowego. 

2. W miesiącu styczniu 2021 r. wydano i przygotowano do wyłania decyzje w/s wymiaru 

podatków od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego na 2021 rok. 

3. W miesiącu styczniu dokonano wymiaru podatku od nieruchomości na 2021 rok od osób 

prawnych na podstawie złożonych deklaracji podatkowych. 

4. W miesiącu styczniu 2021 r. dokonano wymiaru podatku rolnego i leśnego od osób prawnych 

na 2021 rok na podstawie złożonych deklaracji podatkowych. 

5. W miesiącu styczniu 2021 r. wystawiono i przesłano do Naczelników Urzędów Skarbowych 

tytuły wykonawcze dotyczące  zaległości podatkowych. 

6. W miesiącu styczniu 2021 r. przesłano do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie 

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

2020 roku. 

7. W miesiącu styczniu 2021 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

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

rolnego i podatku leśnego. 

8. W miesiącu styczniu 2021 r. odbyto szkolenia on-line z zakresu wymiaru podatków na 2021 r. 

9. W miesiącu styczniu 2021 r. złożono do Sądu Rejonowego w Szczecinku wniosek o wpis 

hipoteki w celu zabezpieczenia zaległości podatkowych. 

 

 



8 
 

REFERAT ROZWOJU FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH. 

 

1. PROJEKTY 

 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, II nabór 

Opracowano i w dn. 18.12.2020 r. przesłano do Wojewody Zachodniopomorskiego poprzez 

elektroniczna skrzynkę podawczą 3 wnioski o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 dla JST: 

1. Termomodernizacja budynków SP i LO w Bornem Sulinowie: koszt całkowity – 

7.457.632,16 zł, wnioskowana kwota dotacji – 6.711.868,00 zł (90%). 

2. Termomodernizacja budynku MGOPS w Bornem Sulinowie: koszt całkowity – 

850.000,00 zł, wnioskowana kwota dotacji – 600.000,00 zł (70,59%). 

3. Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej w m. Łubowo, gm. Borne Sulinowo: koszt 

całkowity – 4.000.000,00 zł, wnioskowana kwota dotacji – 3.200.000,00 zł (80%). 

 

Fundusz Dróg Samorządowych, Przebudowa ul. Lipowej w Bornem Sulinowie 
W dn. 18.12.2020 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy zwiększający kwotę dotacji ze środków FDS      

z 251.877,75 zł do 311.789,43 zł, co stanowi 50% wartości inwestycji.   

Opracowano i dn. 05.01.2021 r. przesłano do ZUW w Szczecinie Informację o zaawansowaniu 

realizacji zadania wg stanu na dzień 31.12.2020 r.  

Opracowano i dn. 07.01.2021 r. przesłano do ZUW w Szczecinie sprawozdanie z wykorzystania 

środków FDS w 2020 r. wraz z załącznikami. 

 

POWER 2014–2020, dział. 4.1 Innowacje społeczne, Dostępna Szkoła, Dostępna szkoła w Gminie 

Borne Sulinowo  
W dn. 30.12.2020 r. złożono odwołanie od wyników oceny merytorycznej wniosku wstępnego. 

Odwołanie zostało rozpatrzone negatywnie. Wniosek zostanie ponownie złożony w kolejnym naborze 

na przełomie stycznia / lutego br. 

 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 na inwestycyjne 

zadania JST 

W dn. 05.01.2021 r. przesłano do Wojewody Zachodniopomorskiego informację o wykorzystaniu       

w 2020 r. środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla JST. 

 

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

Klubu „Senior+” Moduł II  

Opracowano i w dn. 07.01.2021 r. przesłano do ZUW w Szczecinie sprawozdanie z działalności 

Klubu Senior+ w Bornem Sulinowie za okres styczeń – grudzień 2020 r.  

 

PROW 2014-2020, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność, Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw  

w miejscowościach: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława 

Opracowano i w dn. 11.01.2021 r. przesłano do Urzędu Marszałkowskiego WZ informację 

monitorującą po realizacji operacji. 

 

Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2018, Utworzenie i wyposażenie Klubu 

„Senior+” Moduł I  

Opracowano i w dn. 11.01.2021 r. przesłano do ZUW w Szczecinie sprawozdanie z trwałości zadania. 

 

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

Klubu „Senior+” Moduł II  

Opracowano i w dn. 11.01.2021 r. przesłano do ZUW w Szczecinie sprawozdanie z trwałości zadania. 

 

PFRON, Program wyrównywania różnic między regionami III, obszar B – likwidacja barier 

architektonicznych 
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W dn. 12.01.2021 r. przesłano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku oświadczenie o gotowości do 

realizacji programu w obszarze B. Termin złożenia wniosku/ów upływa 10.02.2021 r. 

 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, III nabór  

Opracowano i celem zaopiniowania w dn. 13.01.2021 r. przesłano do KOWR OT w Koszalinie            

2 wnioski o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem 

na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały PGR-y: 

1. Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej w popegeerowskiej m. Łubowo, gm. Borne 

Sulinowo – koszt całkowity / wnioskowana kwota dotacji – 4.000.000,00 zł (100%). 

2. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej m. Jeleń, gm. Borne 

Sulinowo  – koszt całkowity / wnioskowana kwota dotacji – 1.000.000,00 zł (100%). 

Zgodnie z procedurą naboru, po uzyskaniu pozytywnej opinii KOWR, wnioski przesłano 

elektroniczną skrzynką podawczą do Wojewody Zachodniopomorskiego. 

 

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

ogólnym, Region dobrego wsparcia 

Otrzymano i przekazano do MGOPS w Bornem Sulinowie następujące środki/materiały ochrony 

osobistej przeznaczone do zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19:  

 bluzy medyczne – 234 szt. 

 rękawiczki nitrylowe – 4.000 szt. 

 rękawiczki lateksowe – 10.000 szt. 

 półprzyłbice – 200 szt. 

 automatyczne dozowniki do rąk – 8 szt. 

 

Centrum Wsparcia Doradczego – projekt pilotażowy 

W dn. 13 i 20.01.2021 r. praca w: 

– podzespole ds. identyfikacji produktów, zasobów, potencjałów i czynników rozwoju - opracowanie 

problemów, barier, deficytów, słabych stron i zagrożeń rozwojowych obszaru Powiatu 

Szczecineckiego. 

- podzespole ds. problemów, deficytów, barier rozwoju – opracowanie zasobów, produktów, 

potencjałów, mocnych stron i szans rozwojowych obszaru Powiatu Szczecineckiego.  

W dn. 20 i 25.01.2021 r. – wdrożenie badania ankietowego dla mieszkańców Gm. Borne Sulinowo nt. 

usług publicznych i potrzeb mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa Powiatu 

Szczecineckiego. 

Celem projektu pilotażowego jest wypracowanie docelowego modelu Centrum Wsparcia Doradczego, 

jako formuły doradczego wspierania najsłabszych gospodarczo samorządów terytorialnych w procesie 

strategicznego zarządzania rozwojem. Okres realizacji projektu - 01.09.2020 - 31.03.2022 r. 

 

PROW 2014-2020, Organizacja konferencji naukowej pn. Śladami przeszłości oraz wystawy      

w m. Borne Sulinowo 

W związku z COVID-19 i koniecznością zmiany formuły konferencji i wystawy ze stacjonarnej na 

zdalną, w dn. 14.01.2021 r. wystąpiono w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Bohaterów Oflagu IID w 

Bornem Sulinowie do LGD POJEZIERZE RAZEM z wnioskiem o aneks dot. zmiany zakresu 

rzeczowego i aktualizacji kosztów operacji.  

 

2. FUNDUSZ SOŁECKI 

Rozliczenie funduszu sołeckiego za 2020 r.:  

przyznane środki: 392.842,07 zł, wykorzystane: 392.771,51 zł, kwota niewykorzystana 70,56 zł. 

 

Sołectwo Uniemino wykorzystało kwotę w wys. 16.398,30 zł na zadania: siłownia zewnętrzna - 

zakup, montaż urządzeń – 14.963,00 zł, organizacja imprezy kulturalno – sportowej – 259,00 zł, 

nagrody dla dzieci sołectwa za udział w konkursach, zabawach bożonarodzeniowych – 590,16 zł, 

zakup nasadzeń – kwiatów, krzewów, ziemi – 174,47 zł, zakup nagród dla dzieci związanych               

z zabawą na świeżym powietrzu - m.in. zabawki do piaskownicy, piłki, mini bramy, koszt dostawy – 

411,67 zł. 
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Sołectwo Śmiadowo wykorzystało kwotę w wys. 15.427,38 zł na zadanie „Grodzenie placu gminnego  

w m. Śmiadowo Kolonia, dz. nr 2/13”. 

 

Sołectwo Starowice wykorzystało kwotę w wys. 12.569,96 zł na zadania: inicjatywna „Skwer z 

Dębem” – 7.496,47 zł, inicjatywa „Jesteśmy ekologiczni” 3.304,49 zł, zakup wędzarni i sztućców do 

grilla – 1.769,00 zł. 

 

Sołectwo Silnowo: wykorzystało kwotę w wys. 26.792,38 zł na zadania: zakup sprzętu i wyposażenia 

służącego organizacji imprez w sołectwie Silnowo – 14.992,54 zł, organizacja imprez cyklicznych w 

sołectwie - 2.100,00 zł, konserwacja terenu rekreacyjnego nad j. Pile w Silnowie „Dolnym” – 4.567,00 

zł, dostawa i montaż jednego podwójnego urządzenia siłowni zewnętrznej - 4.500,00 zł, poprawa 

estetyki wsi – 632,84 zł. 

 

Sołectwo Rakowo wykorzystało kwotę w wys. 21.955,80 zł na zadania: ogólnodostępna strefa 

rekreacji w Rakowie – 13.284,00 zł, organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa –

705,13 zł, zakup namiotu imprezowego – 3.170,00 zł, stół piknikowy betonowy z dwoma ławkami – 

2.111,67 zł, jesienne zasianie trawnika na terenie ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej w m. Rakowo, 

dz. nr 103/2 – 2.160,00 zł, doposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowie – 525,00 zł. 

 

Sołectwo Radacz wykorzystało kwotę w wys. 28.622,99 zł na zadania: zakup namiotu i zestawów 

biesiadnych – 6.200,00 zł, wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej – 4.259,51 zł, zakup 

ławek wolnostojących z oparciem do ustawienia na terenie gminnym w sołectwie Radacz – 6.494,40 

zł, doposażenie świetlicy wiejskiej: komputer stacjonarny, drukarka laserowa kolorowa, tonery do 

drukarki – 4.689,31 zł, organizacja warsztatów tematycznych – 1.000,00 zł, estetyka wsi – 5.401,77 zł, 

zakup stojaków na rowery – 578,00 zł. 

  

Sołectwo Piława wykorzystało kwotę w wys. 22.584,90 zł na zadania: remont grobli przy plaży w m. 

Piława – 20.668,60 zł, zakup i wykonanie znaków – tabliczek kierunkowych i informacyjnych do m. 

Piława – 1.916,30 zł. 

 

Sołectwo Nobliny wykorzystało kwotę w wysokości 13.780,65 zł na zadania: organizacja Festynu 

"Dzień Noblin 2020" – 1.699,82 zł, zakup altany ogrodowej – 6.300,00 zł, modernizacja terenów 

gminnych służących sołectwu jako miejsce rekreacji i wypoczynku – 5.083,08 zł, utrzymanie ładu        

i porządku – 697,75 zł. 

 

Sołectwo Łubowo wykorzystało kwotę w wys. 48.354,34 zł  na zadania: zakup wiaty przystankowej  

do m. Łubowo – 3.751,50 zł, zakup namiotów handlowych - 4.448,00 zł, zakup stołów i ławek 

ogrodowych – 2.931,24 zł, organizacja spotkań kulturalno–sportowych – 3.935,76 zł, zakup 

nagłośnienia – 10.000,00 zł, zakup kamery termowizyjnej dla OSP Łubowo – 8.000,00 zł, remont 

drogi gminnej w m. Strzeszyn - przełożenie kostki brukowej – 6.000,00 zł, remont placu obok 

świetlicy – 4.268,10 zł, utrzymanie ładu i porządku – 999,78 zł, zakup sprzętu sportowego dla 

młodzieżowej grupy LKS „Orzeł” w Łubowie – 1.720,96 zł, doposażenie świetlicy wiejskiej: kuchnia 

indukcyjna/elektryczna – 2.299,00 zł.  

 

Sołectwo Łączno wykorzystało kwotę w wys. 13.202,74 zł na zadania: strefa rekreacyjno–

wypoczynkowa na terenie stadionu wiejskiego we wsi Łączno – 5.000,00 zł, budowa letniego grilla 

zewnętrznego – 8.202,74 zł. 

 

Sołectwo Liszkowo wykorzystało kwotę w wys. 22.198,02 zł na zadania: zakup namiotów 

piknikowych 2 szt. – 2.500,00 zł, zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną – 10.209,00 zł, doposażenie 

świetlicy wiejskiej – 2.785,52 zł, zakup i montaż wiaty przystankowej w m.  Liszkowo – 5.965,50 zł, 

sporządzenie mapy do celów projektowych dla dz. nr 169 obr. Liszkowo – 738,00 zł.  

 

Sołectwo Krągi wykorzystało kwotę w wys. 28.290,32 zł  na zadania: modernizacja placu zabaw przy 

świetlicy wiejskiej: konserwacja ogrodzenia placu zabaw, naprawa ławek - 2 szt., wymiana karuzeli, 



11 
 

bujaków sprężynowych, huśtawki równoważnej i wahadłowej, zakup zjeżdżalni – 22.691,59 zł, 

warsztaty techniczne murarsko-stolarskie organizowane przez SIS Kuźnia Talentów w Krągach - 

3.599,79 zł, plenery malarskie dla dzieci i młodzieży prowadzone przez malarkę Bogusławę Celer 

"ABC Malowania" – 1.998,94 zł. 

 

Sołectwo Kucharowo wykorzystało kwotę w wys. 12.380,60 zł na zadania: realizacja projektu 

"Ogród Piknikowy" – 5.353,85 zł, pikniki rekreacyjne (wiosenny i jesienny) po pracach 

porządkowych na działce rekreacyjnej – 507,75 zł, budowa zjazdu publicznego wraz z dojściem do 

posesji z drogi powiatowej 1284Z dz. nr 51/1 na dz. nr 29 w m. Kucharowo, gm. Borne Sulinowo –             

6.519,00 zł. 

 

Sołectwo Kiełpino wykorzystało kwotę w wys. 16. 974,96 zł na zadanie „Wykonanie publicznego 

dostępu do jeziora Kiełpino”. 

 

Sołectwo Juchowo wykorzystało kwotę w wys. 27.662,89 zł na zadania: poprawa estetyki wsi (ławki 

betonowe, donice kwietnikowe, tuje, kwiaty sezonowe) – 5.460,38 zł, doposażenie świetlicy wiejskiej: 

2 komputery stacjonarne, play station, instrumenty muzyczne, stojak na rowery, sprzęt AGD – 

8.707,21 zł, utrzymanie ładu i porządku – 3.784,55 zł, współpraca z organizacjami samorządowymi – 

zakup munduru bojowego dla OSP Juchowo – 2.460,00 zł, wykonanie instalacji elektrycznej w 

obiekcie OSP Juchowo – 6.795,75 zł, zakup gier do PS4 – 455,00 zł.  

 

Sołectwo Jeleń wykorzystało kwotę w wys. 34.093,84 zł  na zadania: organizacja imprez dla sołectwa 

– 1.999,97 zł, utrzymanie czystości i porządku w sołectwie – 1.360,00 zł, zakup namiotów i stołów 

biesiadnych – 10.112,87 zł, zakup wiat przystankowych do m. Jeleń i Przyjezierze – 12.600,00 zł, 

wykonanie chodnika o pow. 19 m2 – 3.321,00 zł, wykonanie operatu wodno-prawnego w celu 

uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na budowę pomostu rekreacyjno-cumowniczego i slipu do 

wodowania łodzi lekkich na jez. Sarcze w m. Jeleń – 5.000,00 zł. 

 

Sołectwo Dąbie wykorzystało kwotę w wys. 18.279,02 zł na zadania: modernizacja terenu 

rekreacyjnego w obrębie placu zabaw - 8.690,06 zł, dbałość o estetykę terenów zielonych, koszenie 

traw na terenie gminnym (boiska, plac zabaw itd.) – 5.941,33 zł, imprezy integracyjne (dla dzieci  

i młodzieży, Dzień Kobiet) – 1.499,87 zł, zakup i dostawa stołu betonowego, piknikowego, 

rekreacyjnego z dwoma ławkami  – 2.147,76 zł.  

 

Sołectwo Ciemino wykorzystało kwotę w wys. 13.202,42 zł  na zadania: utrzymanie ładu i porządku 

– 4.702,42 zł, doposażenie ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej  – 8.500,00 zł.  

 

Dostępność 

W ramach zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i dostosowaniem gminnej 

strony www do standardów WCAG 2.1 zakupiono:  

a) usługę 32 godzin transkrypcji nagrań audio/video (dot. Sesji Rady Miejskiej), 

b) oprogramowanie do automatycznej konwersji zeskanowanych dokumentów PDF. 

 

 

 

PROMOCJA, TURYSTYKA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

 

1. Promocja i turystyka 
 

a) strona internetowa  

Na bieżąco aktualizowano i modyfikowano stronę internetową Urzędu Miejskiego w Bornem 

Sulinowie www.bornesulinowo.pl.  

Redagowano informacje związane z działaniami podejmowanymi przez Burmistrza Bornego Sulinowa 

oraz informowano o nich za pomocą portalu „facebook” i urzędowej strony www. 
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b) portal społecznościowy  
Aktualizowano profil Urzędu Miejskiego na portalu społecznościowym www.facebook.com.  

 

c) komunikator SISMS  
Powiadamiano mieszkańców o ważnych wydarzeniach za pomocą SMS. 

 

d) media 

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

W dniu 4 stycznia 2021 r. podpisano umowę na kontynuację współpracy z TV Gawex w zakresie 

produkcji i emisji programu samorządowego oraz relacji z bieżących wydarzeń w gminie Borne 

Sulinowo w 2021 r.  

 

e) materiały graficzne 

 opracowanie graficzne kartki świąteczno-noworocznej z życzeniami dla mieszkańców od 

Burmistrza Bornego Sulinowa i Przewodniczącego Rady Miejskiej, 

 opracowanie i druk zaproszeń dla uczestników konferencji pn. „Śladami przeszłości” , która 

odbędzie się dniu 3 marca 2021 r., 

 opracowanie i druk plakatu dotyczącego akcji charytatywnej pn. „ANIOŁ MIESZKA PO 

SĄSIEDZKU”, 

 opracowanie graficzne podziękowań dla uczestników i darczyńców akcji „ANIOŁ MIESZKA 

PO SĄSIEDZKU”, 

 opracowanie graficzne plakatu dotyczącego akcji pn. „#SZCZEPIMY SIĘ”, 

 opracowanie ulotki informacyjnej dla nowego szlaku pieszo-rowerowego – „Bunkry poligonu 

Gross Born - sektor VII” (przy współpracy ze Szczecinecką Organizacją Turystyczną).  

2. Zagospodarowanie terenu gminy Borne Sulinowo 

 

Na wniosek Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego 

udostępniono kompleksową informację o szlakach turystycznych gminy Borne Sulinowo. Informacja 

zostanie wykorzystana w nowej publikacji turystycznej gmin Pojezierza Drawskiego. 

  

W dniu 4 stycznia 2021 r. przygotowano i wysłano do Nadzoru Wodnego w Pile zgłoszenie 

wodnoprawne na organizację kąpieliska miejskiego przy plaży „Marina” w Bornem Sulinowie - sezon 

2021. 

  

Zarządzeniem Burmistrza Bornego Sulinowa nr 4 z dnia 12 stycznia 2021 r. podano do publicznej 

wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk usytuowanych na terenie gminy Borne 

Sulinowo.  

W dniu 17 stycznia 2021 r. wysłano do Wód Polskich w Bydgoszczy operat wodnoprawny oraz 

komplet dokumentacji niezbędnych do wydania decyzji o pozwolenie na budowę kładki rowerowej na 

rzece Sowia Struga znajdującej się w ciągu szlaku rowerowego dookoła jeziora Pile.  

  

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Bornego Sulinowa nr 74/2020 z dnia 25 września 2020 r.  

w dniach 10 - 16 grudnia 2020 r. przeprowadzono terenową inwentaryzację środków trwałych – spis  

z natury w zakresie infrastruktury sportowo – turystycznej na terenie gminy Borne Sulinowo.  

 

 3. Inne 

 

W ramach projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa 

zachodniopomorskiego” w dniach 12 i 13 listopada 2020 r.  pracownik Referatu Promocji Turystyki 

Współpracy uczestniczył w szkoleniu on-line w zakresie obsługi generatora ofert inwestycyjnych. 
 

Sporządzenie zapytań ofertowych do firm mających w swojej ofercie sprzęt fotograficzny. Wybrano 

najtańszą ofertę i sporządzono zamówienie  na zakup  sprzętu fotograficznego.  

 

  

http://www.facebook.com/
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4.Wydarzenia 

 Udział  w organizacji charytatywnej akcji  pn. „Anioł mieszka po sąsiedzku”:  

 przygotowanie zapytań ofertowych na przygotowanie świątecznych potraw dla ubogich  

i samotnych osób; 

 sporządzenie zamówienia na przygotowanie świątecznych potraw; 

 udział w przygotowaniach paczek świątecznych w ramach akcji; 

  dn. 12 stycznia 2021 r. - udział w przekazywaniu osobom  ubogim i samotnym świątecznych 

paczek. 

 

Z przebiegu akcji „Anioł mieszka po sąsiedzku” sporządzono dokumentację fotograficzną 

i zamieszczono fotorelację na stronie internetowej www.bornesulinowo.pl i fanpagu Urzędu 

Miejskiego na profilu społecznościowym „facebook”. 
 

W związku z organizacją 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej w Bornem Sulinowie redagowano 

teksty promujące charytatywną imprezę. 

 

Organizacje pozarządowe 

Zamieszczono na stronie internetowej Urzędu, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń 1 ofertę złożoną  

w trybie „małych grantów” przez Koło Gospodyń Wiejskich w Łubowie na realizację zadania 

publicznego pn. „Pokoleniowe w garach mieszanie”. 

Zamieszczono na stronie internetowej Urzędu, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń ofertę złożoną  

w trybie „małych grantów” przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Taekwondo na realizację 

zadania publicznego pn. „Obóz Sportowy w Centralnym Ośrodku OPO w Wałczu”.  

Przygotowano umowę na realizację przez: 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Łubowie zadania publicznego pn. „Pokoleniowe w garach 

mieszanie”. Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Borne Sulinowo kwotą 2.000,00 zł. 

Dotacja została przyznana w trybie pozakonkursowym; 

 Akrobatyczny Ludowy Klub Sportowy Borne Sulinowo zadania publicznego pn. 

„Organizacja zawodów pn. Mikołajkowe Mistrzostwa Miasta Bornego Sulinowa w Fitness 

Gimnastycznym i zawody gimnastyczne dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych”. 

Rozliczono zadanie zrealizowane przez Fundację Działającą na Rzecz Lokalnego Środowiska „Po 

Uśmiech pn. „Energicznie przeciw Covid”. Przyznana w wys. 3.000,00 zł dotacja została 

wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 

Rozliczono zadanie zrealizowane przez Szczecinecką Organizację Turystyczną pn. „Historyczna 

Ścieżka Rowerowo – Piesza „Po bunkrach Poligonu Gross Born – Sektor XVI””. Przyznana w wys. 

3.000,00 zł dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 

Rozliczono zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego 

Sulinowa pn. „Symboliczny Zlot Pojazdów Militarnych w czasach pandemii Covid – 19”. Przyznana 

w wys. 5.000,00 zł dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 

Rozliczono zadanie zrealizowane przez Akrobatyczny Ludowy Klub Sportowy Borne Sulinowo  

pn. „Organizacja zawodów pn. „Mikołajkowe Mistrzostwa Miasta Bornego Sulinowa w Fitness 

Gimnastycznym i zawody gimnastyczne dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych”. Przyznana  

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

Rozliczono zadanie zrealizowane przez Akrobatyczny Ludowy Klub Sportowy Borne Sulinowo  

pn. „Wyjazd dzieci z Klubu sportowego na zawody do Skarszew na Międzynarodowe Mistrzostwa 
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Polski Fit KIDS”. Przyznana w wys. 740,00 zł dotacja została wykorzystana zgodnie  

z przeznaczeniem. 

Rozliczono zadanie zrealizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Piławy pn. Wiosenne i jesienne 

sprzątanie Piławy”. Przyznana w wys. 2.750,00 zł dotacja została wykorzystana zgodnie  

z przeznaczeniem. 

W dn. 14.12.2020 r. sporządzono aneks nr 2 do umowy nr 9 zawartej w dn. 27.02.2020 r. pomiędzy 

Gminą Borne Sulinowo a Klubem Sportowym „Pionier 95” na realizację zadania publicznego  

pn. „Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej drużyny seniorów z gminy 

Borne Sulinowo”.  

W dniu 5 stycznia 2021 r. zarządzeniem Burmistrza Bornego Sulinowa nr 1/2021 ogłoszono otwarty 

konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

3. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,  

4. działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

5. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.   

 

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań publicznych w 2021 r., o którą mogły ubiegać się 

organizację pozarządowe z terenu gminy Borne Sulinowo, wyniosła 185.250,00 zł. 

 

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, w BIP i na tablicy ogłoszeń 

zamieszczono informację o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy Borne 

Sulinowo do komisji konkursowej w sprawie rozpatrywania ofert złożonych na realizację zadań 

publicznych w 2021 r. w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dn. 5 stycznia 2021 r.  

Opracowano treść zarządzenia dot. powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert 

złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Borne Sulinowo   

w 2021 r. Zarządzenie opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i w Biuletynie 

Informacji Publicznej.  

Dla organizacji pozarządowych opracowano instrukcję wypełniania sprawozdania z realizacji zadań 

publicznych zleconych  w ramach otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym.  

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe w 2021 r., stowarzyszeniom i klubom sportowym z terenu gminy Borne 

Sulinowo udzielano pomocy w sprawie prawidłowego wypełniana ofert i przygotowania dokumentacji 

konkursowej. 

 

 5. Sport 

Stypendia sportowe  

Zgodnie z uchwałą VIII/86/2015 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia 

zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień sportowych, wstrzymywania, cofania  

i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród  i wyróżnień sportowych za osiągnięcia  

w dziedzinie kultury fizycznej i sportu sporządzono listę zawodników, którzy zakwalifikowali się do 

odbioru II transzy stypendium sportowego za osiągnięcia w 2020 r.  Stypendium wypłacone zostało  

9 zawodnikom w łącznej wysokości 2.550,00 zł.  
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Spotkania 

 

Dnia 7 stycznia 2021 r. - udział w spotkaniu z nowo wybranym prezesem Ludowego Klubu 

Sportowego „Orzeł” Łubowo w sprawie procedur związanych z otrzymywaniem przez organizacje 

pozarządowe dotacji z budżetu gminy Borne Sulinowo.    

Dnia 12.01.2021 r.  – udział w spotkaniu z prezesami Klubu Sportowego „Pionier 95” Borne Sulinowo 

i Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w sprawie współpracy w zakresie kultury fizycznej   

w 2021 r.  

 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 

W zakresie Ochrony Środowiska 

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

uwarunkowaniach. 

2. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

3. Zakupiono 20 szt. ławek betonowych. 

4. Przeprowadzono pełną inwentaryzację majątku Gminy Borne Sulinowo w zakresie: środki trwałe  

i pozostałe środki trwałe sołectwa oraz siedziby OSP.  

5. Podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy 

Borne Sulinowo polegające na opróżnianiu pojemników ulicznych”.  

6. Podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Serwisowanie miejskiej toalety publicznej 

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

7. Udzielono odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie wyrobów 

azbestowych. 

8. Przekazano do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uzupełniony formularz na 

potrzeby VI aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

9. Udzielono odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie budowy 

lokalnych lub przyobiektowych oczyszczalni ścieków. 

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

o wyrobach zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo za rok 2020. 

11. Zaktualizowano bazę danych o ocenach oddziaływania na środowisko. 

12. Opisywanie faktur –na bieżąco. 

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

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

15. Zaktualizowano bazę azbestową gromadzącą i przetwarzającą informacje uzyskane  

16. z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo. 

 

       W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa 

17. Rozpatrzono 8 zgłoszeń o zamiarze usunięcia drzewa.  

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

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

20. Przyjęto do rozpatrzenia 3 wnioski dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 

21. Wystąpiono z 3 wnioskami do Starosty Szczecineckiego o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew/krzewów. 

22. Wydano decyzję stwierdzająca wygaśniecie decyzji, naliczającą opłatę za usunięcie drzew.  

23. Uchylono decyzję z urzędu na uprawę konopi włóknistych.  

24. Wydano 1 zaświadczenie dot. posiadania gospodarstwa rolnego na terenie gminy Borne Sulinowo.  

W zakresie gospodarki odpadami. 

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

komunalnymi. 

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

28. 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. 78 szt. 

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

2020 i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego. 

30. Wszczęto postępowanie w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

– 2 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  – 2 szt. 

33. Prowadzenie korespondencji dot. postępowań w sprawie określenia udzielenia ulgi w opłacie 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. Przygotowanie i odesłanie dokumentów w sprawie odwołania do SKO – 1 szt. 

36. Przygotowano i wysłano pisma do rolników w sprawie pomocy de minimis w rolnictwie              

w związku z realizacja projektu p.n.” Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona 

powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej”- 20 szt. 

 

       W zakresie zamówień publicznych 

37. Nadzór nad realizacją zadania dotyczącego unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki     

i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. 

38. Przygotowano i wszczęto postepowanie dot. realizacji zadania Świadczenie usługi oświetlenia 

dróg i innych terenów publicznych. 

39. Podpisano porozumienie fundacją „ZWIERZ” Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony 

Zwierząt z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Ekonomicznej 20 na realizację zadania obejmującej 

finansowanie lokalnych działań mających na celu zmniejszenie i zapobieganie bezdomności 

zwierząt. 

40. Podpisano porozumienie w Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie dotyczące współpracy w ramach ogólnopolskiego Programu „Czyste Powietrze”. 

 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA 

I. Przygotowano i wydano: 

1. Wydano 39 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Wydano 7 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. Wydano 2 postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości. 

4. Wydano 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości.  

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

i zagospodarowani przestrzennego.  

6. Wydano 5 informacji z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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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. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie nie uzgodnił projektu zmiany studium. 

Postanowienie zostało przesłane do Wykonawcy zmiany studium w celu poprawy dokumentu.  

 

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, 

- gminnymi na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo, 
 

1. Wydano 6 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 3 szt. uzgodnienia zezwalającego 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 3 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. 

5. Wydano 1 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 §  4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.). wystosowano jedno 

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia decyzji Burmistrza 

Bornego Sulinowo. 

7. Zgodnie z porozumieniem z dnia 12 marca 2003r. zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu 

Szczecineckiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Borne Sulinowo w sprawie powierzenia 

Gminie Borne Sulinowo zadań publicznych należących do Powiatu Szczecineckiego 

(uchwała nr X/72/99 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 30 listopada 1999r. i uchwała nr 

IV/42/2003 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 lutego 2003r.), przekazano 

kserokopie faktur VAT oraz zestawienie wykonanych prac w ramach rozliczenia dotacji 
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na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Borne Sulinowo 

za 2020 rok.  

8. Sporządzono zestawienie kosztów i ilości zakupionego oleju napędowego oraz 

przekazano do referatu środowiska w celu uzupełnienia sprawozdania w zakresie opłat za 

korzystanie ze środowiska za rok 2020. 

9. Zgodnie z Zarządzeniem nr 74 /2020 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 25 września 

2020r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Bornem 

Sulinowie, sporządzono inwentaryzację dróg na terenie gminy, infrastruktury tj. lampy, 

wiaty itp. oraz sieci cieplne. 

 

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) 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; 

- trwają prace projektowe. 

2) Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn: „Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej 

nr 20 na drogę wewnętrzną oznaczoną jako dz. nr 726 obręb Łubowo, gm. Borne Sulinowo ”. 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert cenowych, 

- wyłoniono Projektanta i podpisano umowę na prace projektowe, 

- zakończono prace projektowe, 

-  trwa procedura uzyskania decyzji pozwolenia na wycinkę kolidujących drzew. 

3) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przygotowaniem wniosku 

o pozwolenie na budowę dla zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej w Łubowie”: 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert 

- wyłoniono projektanta i podpisano umowę, 

- zadanie w trakcie realizacji.  

4) Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie: 

- zadanie na ukończeniu - trwa procedura odbiorowa, 

5) Remont zaplecza stadionu w Bornem Sulinowie: 

- zadanie w trakcie realizacji. 

6) Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Targowej w Bornem Sulinowie: 

- zadanie na ukończeniu - trwa procedura odbiorowa. 

7) Budowa infrastruktury kajakowej na szlaku kajakowym rzeką Piławą: 

- zadanie w trakcie realizacji, 

- 9.11.2020 r. odebrano część robót – ogrodzenie terenu, 
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- 22.12.2020 r. odebrano część robót – stan surowy otwarty budynku zaplecza przystani 

kajakowej.  

8) Podłączenie do sieci energetycznej wiaty rekreacyjnej zlokalizowanej w m. Silnowo: 

- zadanie w trakcie realizacji,  

9) Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia strefy rekreacyjno-sportowej w m. Jelonek: 

- wyłoniono oferenta i podpisano umowę na realizację zadania, 

- zadanie w trakcie realizacji. 

10) Zakup lamp oświetleniowych do pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Bornem 

Sulinowie: 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert i wyłoniono oferenta, 

- zadanie w trakcie realizacji. 

11) Montaż okien z PVC w lokalu mieszkalnym komunalnym przy Al. Niepodległości 46A m.1   

w Bornem Sulinowie: 

- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę; 

- zadanie w trakcie realizacji. 

12) Przebudowa ulicy Lipowej w m. Borne Sulinowo.  

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. 

- podpisano umowy z  Inspektorami nadzoru, 

- w dniu 12.11.2020r. protokolarnie przekazano teren budowy, 

- inwestycja w trakcie realizacji. 

13) Przebudowa chodnika oraz dwóch zjazdów przy ul. M. Reja 9 w Bornem Sulinowie. 

- przygotowano zapytania ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy, 

- przygotowano umowę, 

- inwestycja w trakcie realizacji 

- dokonano częściowego odbioru robót, 

- z uwagi na złe warunki atmosferyczne przedłużono do marca termin zakończenia robót. 

14) Naprawa dróg wewnętrznych oznaczonych jako dz. nr 118/1 obręb Starowice, 41/1 obręb 

Czochryń, oraz 8/2 obręb Liszkowo, gm. Borne Sulinowo. 

Inwestycja współfinansowana z Nadleśnictwem Borne Sulinowo. 

- wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą. 
 

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. Trwa remont dwóch pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego. 

2. Usunięto awarię przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku socjalnego przy ul. 

Słowackiego 9. 
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3. Uporządkowanie mieszkania socjalnego i usunięcie awarii instalacji wodnej – 

Słowackiego 9a/18. 

4. Naprawiono wiatę przystankową w m. Krągi. 

5. Naprawa komina dymowego budynku ZOZ Silnowo. 

6. Naprawiono instalację CO biblioteka Silnowo. 

7. Demontaż oświetlenia świątecznego na terenie miasta. 

8. Wycięto drzewa i zakrzaczenia przy ul. Zielonej, Parkowej, Słowackiego, Sosnowej, przy 

garażach Wojska Polskiego, al. Niepodległości. 

9. Uprzątnięto gałęzie drzew z terenu miasta po intensywnych opadach śniegu. 

10. Rozwieziono materiały sanitarne po szkołach na terenie gminy. 

 

 

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 
w okresie od dnia 19 grudnia 2020 r. do dnia  22 stycznia 2021r. 

 

1. Podpisano akty notarialne na zbycie nieruchomości Gminnych: 

           -  dz. nr  74/13 obr.  Nobliny – za kwotę 53.030,00 zł. 

     2.  Podano do publicznej wiadomości 9  szt.  ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży, na    

          stronie internetowej urzędu, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń. 

3. Podano do publicznej wiadomości 8  szt.  wykazów nieruchomości do sprzedaży, na stronie 

internetowej urzędu, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń. 

4. Sporządzono karty informacyjne w zakresie sprzedaży nieruchomości gminnej – 6 szt. 

5. Zlecono zamówienia m.in. na: 

 wyceny nieruchomości, ( w tym aktualizacja operatów) – 10 szt, 

 podziały geodezyjne – 2 szt, 

 sporządzenie wypisów i wyrysów – 2 szt, 

 publikację w prasie -   2 zamówienia na  ( 3  wykazów, 9 ogłoszeń o przetargach). 

6. Przygotowano 7 szt. projektów uchwał dotyczących  zbycia nieruchomości. 

     7  .   Ustalono  kandydatów  do nabycia nieruchomości : 

- dz. nr  37/3 obr.  Rakowo – za kwotę 5.560,00 zł, 

            - dz. nr 44/33 obr. Silnowo – za kwotę 21.430,00 zł, 

            - dz.  nr 325/3 obr. Łubowo – za kwotę 38.170,00 zł, 

           - dz. nr 78/2 obr. Uniemino – za kwotę 3.200,00 zł, 

           - dz. nr 7/393 obr. Borne 05 – za kwotę 110.300,00 zł. 

   8.  Przygotowano całość dokumentacji wraz z protokołami uzgodnień dotyczącymi przekazania   

         nieodpłatnego na rzecz Gminy udziałów 1/3 w nieruchomości nr 87/14 obr. Borne 06. 

9. Na bieżąco prowadzenie prac związanych z inwentaryzacją majątku Gminy.  

10. Przeanalizowano zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych dalszą współpracę   

z Agencją Prasową „KONTAKT” dotyczącą publikacji ogłoszeń i wykazów. 

11. Kompletowanie dokumentacji dotyczącej sprzedaży na rzecz najemcy: 

- budynku mieszkalnego w miejscowości Dąbrowica 112, 

-  lokalu mieszkalnego w miejscowości Dąbie  11/1. 

    12 . Przygotowano i wysłano zapytanie ofertowe dotyczące  sporządzenia dokumentacji  

          szacunkowej określającej wartość nieruchomości oraz inwentaryzacji obiektów  

         budowlanych stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo. 

13. Przeprowadzono wstępne rozmowy dotyczące zamiany nieruchomości w Łubowie – 

nieruchomości Gminne nr 576/12 i 576/11 na dz. nr 482 – własność prywatna                                

( nieruchomość obok cmentarza w Łubowie). 
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14. Wysłano przygotowany komplet dokumentów do Nadleśnictwa Czaplinek dotyczący zamiany 

gruntów – nieruchomości Gminne  dz. 89/1 obr. Okole i  dz. nr 119/2 obr. Kiełpino na dz. nr 

369/6 obr. Piława – własność Skarbu Państwa PGL Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Czaplinek. 

 15. Sporządzono comiesięczne żądania odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokali - dotyczy 5 

lokali mieszkalnych. 

16. Zrejestrowano 4 wnioski o najem lokalu/ najem socjalny lokalu. 

17. Wezwano do uzupełnienia braków formalnych występujących w złożonych wnioskach o najem 

lokali. 

18. Oddano 1 lokal mieszkalny w najem socjalny. 

19. Przejęto 1 bezumownie zajmowany lokal mieszkalny.  

20. Zarejestrowano 2 wnioski o nadanie numeracji porządkowej nieruchomości. 

21. Nadano numer porządkowy dla 2 nieruchomości.   

22. Sporządzono obciążenia Najemców, Właścicieli i Biorących w użyczenie z tytułu zużycia 

mediów.  

23. Dokonano weryfikacji faktur dotyczących gminnych lokali mieszkalnych wchodzących  w skład 

Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu funduszy remontowych, opłat eksploatacyjnych, zużycia 

mediów.  

24. Dokonano weryfikacji faktur dotyczących budynku przy ul. Słowackiego 9 w Bornem 

Sulinowie stanowiącego własność Gminy Borne Sulinowo z tytułu  zużycia mediów, kosztów 

eksploatacyjnych i materiałów remontowych.  

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

położonej przy ul. Szpitalnej 1 w miejscowości Borne Sulinowo. 

26. Wzięto udział w jednym spotkaniu Komisji Mieszkaniowej. 

27. Zawarto 4 umowy dzierżaw na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne  Sulinowo. 

28. Rozwiązano  2 umowy dzierżaw. 

29. Sporządzono 3 umowy udostępnienia nieruchomości. 

30. Sporządzono 4 umowy dzierżaw. 

31. Sporządzono karty informacyjne sprawy dotyczące dzierżaw nieruchomości gminnych – 9 szt. 

32. Przygotowano 5 szt. projektów uchwał na dzierżawę nieruchomości gminnych. 

33. Przygotowano informacje o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej 

własność gminnej 1 szt. 

34. Przygotowano i przekazano do Radcy Prawnego komplet dokumentacji związanej 

z bezumownym korzystaniem  z nieruchomości gminnej celem skierowania sprawy do sądu. 

35. Bieżąca aktualizacja wykazów i ogłoszeń na stronie BIP. 

36. Archiwizacja dokumentacji.  

37. Sporządzono deklaracje roczną na podatek od nieruchomości DN-1. 

38. Sporządzono załączniki do deklaracji rocznej na podatek od nieruchomości – dane 

o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN-1. 

39. Sporządzono załączniki do deklaracji rocznej na podatek od nieruchomości – dane 

o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2. 

40. Sporządzono deklaracje roczną na podatek leśny DL-1. 

41. Sporządzono załączniki do deklaracji rocznej na podatek leśny – dane o przedmiotach 

opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDL-1. 

42. Sporządzono załączniki do deklaracji rocznej na podatek leśny – dane o przedmiotach 

opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDL-2. 

43. Wystosowano 4 żądania zapłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania 

z nieruchomości gminnych.  

44.  Sporządzono 1 wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 
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45. Zlecono zamówienie na publikację w prasie ogłoszenia o przetargu na dzierżawę części 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji działką nr 1/2 położonej w miejscowości Borne 

Sulinowo, obręb Borne 05, gmina Borne Sulinowo. 

46. Zlecono zamówienie na publikację w prasie 1 wykazu nieruchomości przeznaczonej  

do dzierżawy na okres do 6 lat. 

47. Dokonano weryfikacji 2 faktur dotyczących zlecenia na publikację w prasie wykazów 

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

48. Dokonano weryfikacji faktury dotyczącej administrowania cmentarzami komunalnymi na 

terenie Gminy Borne Sulinowo. 

49. Zawarto umowę na administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Borne 

Sulinowo w 2021r. 

50. Sporządzono sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć wykonanych w ramach podpisanego 

porozumienia w sprawie zadań powierzonych gminom dotyczących grobów i cmentarzy 

wojennych. 

51. Udzielono pisemnej odpowiedzi osobie zainteresowanej tematem grobu wojennego 

usytuowanego na cmentarzu komunalnym w Łubowie. 

 

REFERAT ORGANIZACYJNY 

1. Przygotowano sprawozdania i ankiety dotyczące badania rynku pracy dla Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Szczecinie. 

2. Sporządzono sprawozdanie GUS Z-05– badanie popytu na pracę za IV kwartał 2020 r. 

oraz sprawozdanie GUS Z-06 – o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy za rok 

2020. 

3. Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 96/2020 Burmistrza Bornego 

Sulinowa z dnia 21 grudnia 2020 r. przeprowadziła nabór na wolne stanowisko 

urzędnicze ds. funduszu sołeckiego. W II etapie konkursu, który odbył się w dniu 

29.12.2020 r. został wyłoniony kandydat do zatrudnienia. 

4. Wydano Zarządzenie Nr 6/2021 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 13 stycznia 2021 r. 

w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców 

kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Borne Sulinowo. 

5. Udzielono upoważnień dla kierownika i zastępcy kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bornem do wydawania i podpisywania tytułów wykonawczych       

z zakresu prowadzonych zadań przez MGOPS w Bornem Sulinowie, celem skierowania 

ich do egzekucji w administracji. 

6. Zarządzeniem Nr 104/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. wprowadzono nowy Regulamin 

Organizacyjny dla Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. 

7. Przygotowano i  przekazano do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie 

informację o wydatkach związanych z przyznana dotacją na aktualizację rejestru 

wyborców  w 2020 r. Po dokonaniu analizy dokumentów finansowych Delegatura KBW 

przyjęła sprawozdanie bez zastrzeżeń. 

8. Przekazano do Starostwa Powiatowego w Szczecinku pisemne sprawozdanie  

z  wykorzystania dotacji za rok 2020 na realizację zajęć pozalekcyjnych, które 

prowadzone były na terenie gminy Borne Sulinowo. 

9. W miesiącu styczniu br. złożono 2 wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku 
w sprawie organizacji robót publicznych dla 5 osób. 

10. W miesiącu styczniu br. nieodpłatną kontrolowana pracę na cele społeczne wykonuje na 

terenie gminy Borne Sulinowo 17 osób skazanych. 
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11. Zarejestrowano 1660 pism przychodzących, które po dekretacji skanowano i przesłano  

do referatów w formie elektronicznej oraz papierowej.  

12. Wysłano 7099 listy zpo, które  zaewidencjonowano w książkach nadawczych i  311 szt. 

listów zwykłych. 

13. Wywieszono 16 ogłoszeń własnych oraz obcych na tablicach informacyjnych Urzędu oraz 

przesłano informacje o dacie wywieszenia w ramach współpracy z instytucjami  

i jednostkami organizacyjnymi.  

14. Pobrano opłatę skarbową  kwocie ok. 1 438,00 zł. 
 

URZĄD STANU CYWILNEGO 
za okres od dnia 19.12.2020r. do dnia 22.01.2021r. 

 

Lp. 
Nazwa czynności  

Ilość 

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

zwykły i tryb szczególny 
14 

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) 
150 

5. 

Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń : 

- oświadczenia o uznaniu ojcostwa,  

0 

- zaświadczenia o stanie cywilnym,  
1 

- zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa, 0 

- zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie 

związku małżeńskiego, 
0 

- wydawanie formularza wielojęzycznego do zaświadczenia  

o stanie cywilnym 
1 

- zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek 

małżeński zostały złożone w obecności duchownego, 
1 

- zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można 

zawrzeć małżeństwo, 

0 

 

- przyjęcie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie 

małżeństwa, 
0 

- skrócenie terminu do zawarcia związku małżeńskiego  1 

6. Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego 13 

7. Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego 40 

8. Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego 23 



24 
 

 

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH 
za okres od dnia 19.12.2020r. do dnia 22.01.2021r. 

 

1. Działalność  Komisji ds. PRPA. 

W okresie międzysesyjnym odbyły się 2 posiedzenia komisji, wszczęto 2 postępowania   

o  zobowiązanie do leczenia odwykowego na wnioski złożone przez rodzinę osoby uzależnionej.    

Współpracowano ze służbami i instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem 

alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie.  

W ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

podpisano umowy zlecenia na:  

1) świadczenie usług psychologicznych w szkołach  prowadzonych przez  Gminę Borne 

Sulinowo, 

2) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu  

i współuzależnionych w Bornem Sulinowie, 

3) prowadzenie Punktu  Konsultacyjnego dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, 

4) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych  

i współuzależnionych  członków ich rodzin  w Bornem Sulinowie, 

5) świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu badania biegłych i sporządzeniu opinii 

przez lekarza psychiatrę w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

  

2. Ewidencja ludności. 

Zameldowania:        Miasto Borne Sulinowo - pobyt stały 4529   czasowy  193                       

                                 Gmina Borne Sulinowo - pobyt stały 4619  czasowy  93 

                                 Ogółem ludność  -  9434 osób. 
 

W okresie międzysesyjnym  zarejestrowano: 

- zameldowania na pobyt stały - 23 

 w tym cudzoziemców – 1 

- zameldowania na pobyt czasowy - 4 

         w tym cudzoziemców -  0 

- wymeldowanie z pobytu stałego – 47 

- wymeldowanie z pobytu czasowego – 5 

- wymeldowanie administracyjne - 0 

- postępowanie administracyjne o wymeldowanie – 3 

 

Udzielono odpowiedzi na  6  wniosków  o udostępnienie danych osobowych. 

Wydano  17  zaświadczeń  o zameldowaniu. 

Wygaszono 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Zarejestrowano   3  wnioski  o wydanie Karty Dużej Rodziny.  

Zarejestrowano   2  wnioski  o wydanie Karty Seniora. 

 

3. Działalność gospodarcza. 

W CEIDG dokonano następujące zmiany: 

- zarejestrowano  2  nowe  działalności  gospodarcze, 

- wprowadzono 17  zmian w działalności gospodarczej, 

- zawieszono  2 działalności gospodarczych, 

- wykreślono 3  działalności gospodarcze, 

9. Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk 0 

10. Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie 2 
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- wznowiono 1 działalność gospodarczą. 
 

4.  Dowody osobiste.  

- przyjęto 29 wniosków  o wydanie dowodów osobistych, 

- wydano 31 dowodów osobistych.  
 

OŚWIATA 

1. Za niewykorzystane środki pochodzące z rządowego programu wsparcia dla nauczycieli „500 zł 

na naukę zdalną” do szkół zakupiono, a następnie  przekazano akcesoria komputerowe o łącznej 

wartości 5 263,66 zł: 

LO Borne Sulinowo 

Lp. Nazwa  ilość Wartość w zł 

1.  Serwer plików SYNOLOGY DS218Play 1 1089,00 

Razem  1089,00 

 

SP Jeleń 

Lp. Nazwa  ilość Wartość w zł 

1.  Monitor Samsung 23,8 FHD IPS 5ms 1 599,00 

Razem  599,00 

 

SP Juchowo 

Lp. Nazwa  ilość Wartość w zł 

1.  Microsoft Office 2019  1 749,00 

Razem  749,00 

 

SP Łubowo 

Lp. Nazwa  ilość Wartość w zł 

1.  Urządzenie wielofunkcyjne Epson EcoTank 

L3160  

1 999,00 

Razem  999,00 

 

SP Borne Sulinowo 

Lp. Nazwa  ilość Wartość w zł 

1.  Brother – Urządzenie wielofunkcyjne 1 599,00 

2.  ModeCom Słuchawki z mikrofonem 9 719,91 

3.  Dysk HDD 500 GB Szary metalik 3 297,00 

4.  Klawiatura A4tech 5 211,75 

Razem  1827,66 

 



26 
 

2. Do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przesłano rozliczenie dopłaty pochodzącej ze 

środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych do linii autobusowej Kiełpino – Borne 

Sulinowo – Kiełpino. Łącznie z kwoty 6 080,00 zł wykorzystano środki w wysokości  5 760,00 zł.  

3. Do  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty przekazano rozliczenie projektu „Aktywna tablica”, 

do którego przystąpiło LO w Bornem Sulinowie. Otrzymaną kwotę dotacji w wysokości 

14 000,00 zł wykorzystano w całości  na zakup 10 szt. laptopów. 

4. Rozliczono dotację na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym          

w formie dofinansowania zakupu  podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów 

ćwiczeniowych w 2020 r.  - „Wyprawka szkolna”. Środki w wysokości 1 780,00 zł zostały 

wykorzystane w całości. 

5. Zrealizowano projekt „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja”. Ze środków pochodzących     

z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie zakupiono do 

szkół środki ochrony osobistej, sprzęt oraz środki do utrzymania czystości i dezynfekcji łącznie na 

kwotę 92 962,83 zł. Zrealizowano 99 % zakładanego budżetu projektu, który  wynosił 92 978,82 

zł. Do końca stycznia 2021 r. projekt zostanie rozliczony. 

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

W zakresie zarządzania kryzysowego: 

a) w zakresie spraw obronnych: 

- przygotowanie do kwalifikacji wojskowej (kwalifikacji podlega 6 mężczyzn rocznika 

podstawowego - 2002 r. –oraz 6 mężczyzn z roczników starszych, którzy  

nie stawili się do kwalifikacji we wcześniejszych terminach). 

Wstrzymanie prac nad organizacją przeprowadzenia Kwalifikacji Wojkowej w 2021 r.             

w związku z pandemią, aktualnie trwają prace w MSWiA nad nowym rozporządzeniem w tej 

sprawie, w którym zostaną wyznaczone nowe terminy ogłoszenia kwalifikacji; 

- opracowano i przesłano do ZUW w Szczecinie zestawienia świadczeń osobistych  

i rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie gminy w Bornem Sulinowie  

w 2021 roku. 

b) w zakresie obrony cywilnej: 

- w trakcie sporządzania oceny przygotowania OC w gminie; 

c)  w zakresie zarządzania kryzysowego: 

- w trakcie opracowywania planu działalności GZZK na 2021 r.; 

- monitorowanie bieżących zagrożeń; 

- opracowano zalecenia Burmistrza Bornego Sulinowa dotyczące bezpieczeństwa w okresie 

zimy i ferii zimowych dla placówek szkolnych, KP, BP, CKiR, SM h. 

d) w zakresie zabezpieczenia ppoż. 

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

Z uwagi na zmieniające się warunki pogodowe (mróz, gołoledź – opady marznącego deszczu) 

zagrożenie najczęściej występuje na drogach (wypadki komunikacyjne, kolizje) ponadto 

pożary pustostanów i  sadzy w kominach. 

e) w zakresie  zabezpieczenia funkcjonowania OSP: 

- OSP Łubowo utrzymuje gotowość do działania , wyłączono czasowo jeden pojazd ze 

względu na awarię; 

- OSP Miasta Bornego Sulinowa utrzymuje gotowość do działania;  

- OSP Juchowo – utrzymuje gotowość do działania. 
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We wszystkich jednostkach przeprowadzono inwentaryzacje środków trwałych przekazanych 

przez UM w użytkowanie dla OSP. Stan zgodny. W dniu 31.12.2020 r. dokonano rocznego 

sprawdzenia w jednostkach OSP  napełnienia jednostek sprzętowych paliwem – stan zgodny. 

f) W zakresie spraw sanitarnych i przeciwepidemicznych: 

W ramach ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi zgodnie    

z Decyzją nr1 Wojewody Zachodniopomorskiego z 12 stycznia 2021 r. oraz Decyzją nr 2 z 14 

stycznia br.: 

– zorganizowano transport(dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 

dla osób niepełnosprawnych tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności          

w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednia I grupę z w/w schorzeniami oraz dla 

osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności 

w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień; 

- zorganizowano i uruchomiono z dniem 15.01.2021r. infolinię (530 080 959) – telefoniczny 

punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi 

SARS-CoV-2; 

- wyznaczono pracownika urzędu na koordynatora lokalnego do kontaktów z pełnomocnikiem 

Wojewody Zachodniopomorskiego ds. szczepień (wymiana informacji na temat lokalnie 

przeprowadzanej procedury szczepień przeciwCOWID-19). 

 


