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Opracowanie 

 

Raport opracowano na podstawie materiałów źródłowych Referatów Urzędu Miejskiego  

w Bornem Sulinowie, we współpracy z gminnymi jednostki organizacyjnymi: Miejsko - Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejską Biblioteką Publiczną, Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem 

Sulinowie. 

Raport dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bornem 

Sulinowie: www.bip.bornesulinowo.pl. 
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WSTĘP  
 

Szanowni Państwo! 

Przedstawiam Raport o Stanie Gminy Borne Sulinowo będący 

podsumowaniem działalności naszego samorządu w 2020 r., która 

przebiegała w cieniu koronawirusa Sars-CoV-2. 

W minionym roku cały świat zmagał się z pandemią, a włodarze miast i gmin musieli 

podejmować niecodzienne decyzje i weryfikować swoje budżetowe zamierzenia. Również 

władze naszego samorządu i podległych jednostek zmuszone zostały do zrewidowania swoich 

planów, inwestycyjnych projektów oraz do podjęcia wielu innych czynności, których celem 

było zapewnienie lokalnej społeczności porządku i bezpieczeństwa. 

W trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników Urzędu Miejskiego zmieniliśmy formę 

pracy magistratu, starając się, aby większość  spraw załatwiana była za pośrednictwem 

poczty e–mail, telefonicznie lub przy użyciu platformy e-PUAP. Zrezygnowaliśmy   

z organizacji wielu uroczystości, imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Nie odbyły 

się sztandarowe wydarzania, m.in. Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych ”Gąsienice  

i Podkowy”.  

Mimo tak trudnego czasu udało nam się zrealizować wiele ważnych inwestycji 

dofinansowanych ze środków zewnętrznych, takich jak: przebudowa drogi gminnej  

w Silnowie, zagospodarowanie terenów zielonych i modernizacja boiska treningowego do 

piłki nożnej w Bornem Sulinowie, budowa placów zabaw w Silnowie i Radaczu  oraz zakup  

9 – osobowego mikrobusa z windą dla Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie. 

W 2020 r. bardzo skutecznie aplikowaliśmy też o fundusze zewnętrzne, czego efektem  

w kolejnych latach będą niezwykle ważne dla lokalnych społeczności inwestycje, 

 m.in.: budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łubowie, 

budowa świetlicy wiejskiej w Jeleniu, przebudowa świetlicy wiejskiej w Silnowie, budowa  

w Bornem Sulinowie tanich mieszkań pod wynajem, modernizacja boiska do piłki nożnej  

w Łubowie, utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Bornem Sulinowie i 2 filii na terenie 

gminy, likwidacja barier architektonicznych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Bornem Sulinowie czy wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych  

i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Borne Sulinowo.  
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W 2020 r. po raz pierwszy realizowaliśmy także projekty finansowane z Funduszu 

Sołeckiego. Dzięki tym środkom rozwijają się i pięknieją nasze sołectwa. 

Jestem przekonana, że informacje zawarte w Raporcie pozwolą Państwu zwiększyć  

wiedzę na temat funkcjonowania samorządu w 2020 r. - w czasach pandemii, która  wpłynęła 

niemal na każdy aspekt naszego życia. Mam nadzieję, że w ocenie Państwa nasz lokalny 

samorząd zdał bardzo trudny egzamin z przedsiębiorczości, odważnych decyzji  

i jakości świadczonych usług oraz przede wszystkim z solidarności z mieszkańcami w walce 

 z Covid - 19. 

 

 

Dorota Chrzanowska 

Burmistrz Bornego Sulinowa 
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I. INFORMACJE OGÓLNE  
 

Gmina Borne Sulinowo jest gminą miejsko-wiejską. Położona jest we wschodniej 

części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie szczecineckim, w obszarze którego 

jest jedną z pięciu podstawowych jednostek samorządu terytorialnego. Teren gminy obejmuje 

miasto Borne Sulinowo, które stanowi siedzibę władz samorządowych oraz 18 sołectw: 

Ciemino, Dąbie, Jeleń, Juchowo, Kiełpino, Krągi, Kucharowo, Liszkowo, Łączno, Łubowo, 

Nobliny, Piława, Radacz, Rakowo, Silnowo, Starowice, Śmiadowo, Uniemino. 

Gmina zajmuje powierzchnię ponad 484 km². Pod względem wielkości zajmuje  

2 miejsce wśród 6 gmin powiatu szczecineckiego. Liczba ludności w 2020 r. - według danych 

Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie - wynosiła 9.430 osób. Biorąc pod uwagę liczbę 

ludności gmina znajduje się na 2 miejscu w powiecie szczecineckim. 

Obszar gminy  wynosi:  48 499 ha 

 w tym:     

 lasy   - 26 200 ha  (54,5 % pow.) 

 jeziora   -   3 493 ha  (  7,2 % pow.) 

 grunty orne   - 10 800 ha  (21,8 % pow.) 

 tereny zabudowane  -       8 006 ha  (16,5 % pow.) 

 

Rysunek 1. Położenie Gminy Borne Sulinowo na tle woj. zachodniopomorskiego 
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Rysunek 2. Lokalizacja Gminy Borne Sulinowo na tle powiatu szczecineckiego  

(źródło: www.gminy.pl) 

 

 
 

 

Rysunek 3. Gmina Borne Sulinowo - jej granice i sołectwa (opr. własne) 

 

 

Tabela 1. Sołectwa położone w Gminie Borne Sulinowo oraz liczba mieszkańców 

Lp. Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców 

1.  Ciemino 84 

2.  Dąbie 175 

3.  Jeleń 496 
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4.  Juchowo 373 

5.  Kiełpino 160 

6.  Krągi 398 

7.  Kucharowo 54 

8.  Liszkowo 257 

9.  Łączno 71 

10.  Łubowo 975 

11.  Nobliny 85 

12.  Piława 262 

13.  Radacz 410 

14.  Rakowo 243 

15.  Silnowo 361 

16.  Starowice 60 

17.  Śmiadowo 116 

18.  Uniemino 142 

 

 II. DEMOGRAFIA 
 

Stan ludności na koniec 2020 r.- wg danych zawartych w Rejestrze Mieszkańców   

- wynosił 9.430 osób (ludność na obszarze Bornego Sulinowa to 4.719 osób, a na obszarze 

wiejskim - 4.723 osób). Dla porównania stan ludności na koniec 2019 roku wynosił   

9550 osób.   

 

 

Tabela 2. Ludność w Gminie Borne Sulinowo wg płci i wieku 

Wiek mieszkańców Ogólna liczba Kobiety Mężczyźni 

0-18 1707 852 855 

19-40 2706 1339 1367 

41-59 2342 1166 1176 

Pow. 60 2675 1457 1218 
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Wykres 1. Liczba mieszkańców wg płci i wieku 

 

 

Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że wskaźnik przyrostu naturalnego osiągnął  

w 2020 roku wartość ujemną (-110), to wartość znacznie większa w porównaniu do roku 

2019, w którym wskaźnik ten wynosił (-81), oraz roku 2018, w którym wskaźnik ten wynosił 

(-33).  W 2020 r. miało miejsce 68 urodzeń i 178 zgonów.  

Wykres 2. Liczba urodzeń i zgonów lata 2019- 2020 

 
 

W 2020 r. Referat Spraw Obywatelskich wydał 554 szt. dowodów osobistych,                   

77 szt. tradycyjnych oraz 45 szt. elektronicznych Kart Dużej Rodziny i  8 szt. Kart Seniora. 

Wybrane zadania zrealizowane przez Urząd Stanu Cywilnego w Bornem Sulinowie  

w 2020 roku przedstawia poniższa tabela: 
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Tabela 3. Zadania zrealizowane przez USC w 2020 r. 

Lp. Nazwa zadania Ilość  

1. Rejestracja bieżących aktów stanu cywilnego w Systemie Rejestrów 

Państwowych  

117 

2. Migracja (przeniesienie) aktów do Systemu Rejestrów Państwowych  260 

3. Dokonywanie czynności materialno-technicznych nie skutkujących 

sporządzeniem aktu stanu cywilnego  

30 

4. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego  1209 

5. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński  28 

6. Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń  34 

7. Wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska  14 

8. Wzmianki dodatkowe dokonywane na podstawie dokumentów pochodzących  

od organów polskiej administracji i sądów oraz organów obcego państwa 

79 

9. Przypiski dokonywane w aktach stanu cywilnego  277 

10. Organizacja jubileuszu 50 – lecia zawarcia związku małżeńskiego   5 

11. Organizacja uroczystości 100 urodzin 1 

 

III. FINANSE GMINY 
 

Politykę finansową gminy Borne Sulinowo realizowano w oparciu o uchwałę  

Nr VI/209/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2020  z późniejszymi zmianami.  

 W 2020 roku dochody gminy Borne Sulinowo wyniosły 51.735.255,89 zł, wydatki  

–50.685.225,26 zł. Nadwyżka bieżąca  w wysokości 1.050.030,63 zł stanowiła 2,03%. 

 

 Stan finansów gminy  

 

Tabela 4. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 

Dochody ogółem 

(D) 

51 129 949,40 51 701 322,78 51 735 255,89 

Dochody własne 24 050 797,45 20 125 278,33 21 702 505,68 
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(DW) 

Udział DW/D 47 % 39 % 42 % 
 

Tabela 5 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 

Wydatki ogółem 

(W) 

45 931 385,21 49 855 595,47 50 685 225,26 

Wydatki majątkowe 

(WM) 

5 262 851,96 6 262 271,56 3 858 345,24 

Udział WM/W 11 % 13 % 8 % 

 
Tabela 6. Zadłużenie ogółem 

Poziom zadłużenia 

wg stanu na dzień 

31.12. 

2018 2019 2020 

14 459 675,16 11 626 344,20 10 726 052,14 

 

Wykonanie budżetu gminy  
 

Tabela 7.Struktura dochodów budżetu gminy wg działów lata 2018-2020 

Dział 2018 2019 2020 

Rolnictwo i łowiectwo 1,0 1,3 1,3 

Transport i łączność 2,8 2,2 0,9 

Gospodarka 

mieszkaniowa 

4,0 3,2 3,9 

Administracja publiczna 0,2 0,4 0,4 

Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

0,0 0,1 0,0 

Dochody od osób 

prawnych, od osób 

fizycznych i od innych 

jednostek 

nieposiadających 

osobowości prawnej 

 

39,7 

 

31,7 

 

32,7 
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Różne rozliczenia 23,4 25,1 23,4 

Oświata i wychowanie 0,9 1,0 1,1 

Pomoc społeczna 3,9 3,8 3,8 

Pozostałe zadania  

w zakresie polityki 

społecznej  

0,1 0,1 0,2 

Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

0,1 0,1 0,1 

Rodzina  19,2 21,9 25,3 

Gospodarka komunalna 

 i ochrona środowiska 

3,6 7,6 6,5 

Kultura fizyczna  0,5 0,0 0,0 

Pozostałe 0,6 1,5 0,4 

OGÓŁEM 100,00 100,00 100,00 

 

 

 

Wykres 3. Struktura dochodów gminy wg działów za 2020 r. 
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Wykres 4. Dynamika PIT 

 

 

 

Wykres 5. Dynamika PN 
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Tabela 8. Wynik (nadwyżka/deficyt) operacyjny 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 

Wynik finansowy 

(nadwyżka/deficyt) różnica 

między dochodami, a 

wydatkami budżetu 

 

+ 5 198 564,19 

 

+ 1 845 727,31 

 

+ 1 050 030,63 

Nadwyżka operacyjna 

(różnica między dochodami 

bieżącymi a wydatkami 

bieżącymi) spełnienie art. 

242 uofp 

 

+ 7 610 906,56 

 

+ 3 678 419,21 

 

+ 1 745 883,19 

 

Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu gminy 

 Dotacje rozwojowe to podlegające szczególnym zasadom rozliczenia wydatki budżetu 

państwa przeznaczone na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z: 

 środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi 

środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA); 

 środków, o których mowa w art. 3b -  koordynacja wykorzystania środków  

z instrumentów finansowych i środków pomocy zwrotnej ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475); 

 środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.  

 
 

Wykres 6. Dotacje rozwojowe w latach 2018-2020 
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Dochody z majątku gminy 

 Dochody z majątku gminy to, np. dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników 

majątkowych oraz dochody z tytułu innych umów o podobnym charakterze, dochody z opłat  

z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dochody z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, dochody ze sprzedaży mienia 

gminnego. 

 

Wykres 7. Dochody z majątku gminy 

  

 

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Borne Sulinowo była właścicielem 

gruntów o łącznej powierzchni 709 ha, w tym: 

a) położonych w miejscowości Borne Sulinowo o pow. 210 ha, 

b) położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo o pow. 499 ha. 

 

Tabela 9. Grunty w gminie Borne Sulinowo wg stanu na 31 grudnia 2020 r.  

Grupa Powierzchnia (ha) 

Powierzchnia Ogółem 

(ha) 

Miejscowość Borne 

Sulinowo 

Teren Gminy Borne 

Sulinowo 

Drogi gminne 329  40  289  

Grunty rolne 139  34  105  

Grunty leśne 20   0  20  

Tereny mieszkaniowe 3  1  2  

Inne tereny zabudowane 27  22  5  

Zurbanizowane tereny 

niezabudowane 

110  54  56  
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Tereny rekreacyjno 

-wypoczynkowe 

79  58  21  

Tereny różne 2  1  1  

RAZEM: 709  210  499  

 

 

Zasób Gminy, który podlega gospodarowaniu, na dzień 31 grudnia 2020r. obejmował 

tereny o łącznej powierzchni 709 ha, z tego: 

 przekazane w dzierżawę    - 56,8100 ha, 

 przekazane w użyczenie    -  2,6521 ha, 

 przekazane w użytkowanie    -  0,9556 ha, 

 przekazane w najem                                   -  0,0149 ha 

 użytkowaniu wieczystym na rzecz Gminy Borne Sulinowo -  4,4197 ha 

 przekazane w trwały zarząd     -   5,6291 ha. 

Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje burmistrz, m.in. poprzez zbywanie oraz 

nabywanie nieruchomości, wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości 

wchodzących w skład zasobu. 

Zasoby mieszkaniowe Gminy stanowią 79 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 

użytkowej 4.179,79 m
2
, a także budynki gospodarcze i garaże. 

 

Zmiany w stanie mienia komunalnego 

 

Od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.  Burmistrz Bornego Sulinowa 

dokonał zbycia nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego, w tym:  

1. nieruchomości niezabudowane: 

a) 11 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną                            

i usługową, 

b) 2 nieruchomości przeznaczone pod zabudowę garażową, 

c) 4 nieruchomości - grunt rolny, 

d) 1 nieruchomość  - droga 

2. nieruchomości zabudowane: 

a) 2 lokale mieszkalne, 

b) 1 nieruchomość zabudowana garażem, 

c) 2 nieruchomości zabudowane budynkami. 

 

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. sprzedano z zasobu Gminy Borne 

Sulinowo nieruchomości na łączną kwotę:  1.533.545,00 zł. 

 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy   

W 2020 r. kontynuowano prace nad uregulowaniem spraw związanych  

z mieszkaniowym zasobem gminy, które narzuca ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie 

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego. Podjęte 
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działania mają na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy. Przyjęcie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Borne Sulinowo założono na 2020 r.  

 

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych  

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, do 

gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności 

gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące 

przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. 

Gminnym zasobem nieruchomości Gminy Borne Sulinowo gospodaruje Burmistrz 

Bornego Sulinowa zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki. W 2020 r. wykonano część 

prac służących do sporządzenia Planu Wykorzystania Zasobu Nieruchomości Gminy Borne 

Sulinowo na kolejne lata. Plan ma nakreślić jedynie główne kierunki działań. W stosunku do 

każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie i formie jej zagospodarowania są określane 

indywidualnie. Gminny zasób nieruchomości był wykorzystywany zgodnie z wiążącymi 

burmistrza ustaleniami, które wynikają z uchwał budżetowych, przepisów prawnych oraz 

zgodnie z innymi uchwałami Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie podejmowanymi  

w sprawach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami dotyczącymi m.in.: 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, w tym ich wydzierżawiania. 

 

 V. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA  
 

  Na podstawie uchwały Nr XIX/208/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

18 lutego 2016 r. uchwalono Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Borne Sulinowo na lata 

2015-2020. Ostatnia uchwała zmieniająca została podjęta w dniu 25 kwietnia 2019 r.  

 Wydatki na inwestycje ujęte w WPI zrealizowane w 2020 r. stanowiły kwotę   

3 399 733,50 zł, co stanowi 88 % wydatków inwestycyjnych ogółem. Poniższa tabela 

przedstawia koszty realizacji poszczególnych inwestycji. 

 

Tabela 10. Rodzaj i koszty inwestycji zrealizowanych w 2020 r. 

L.p. Wyszczególnienie  

Wydatki 

poniesione  

w 2020 r. 

w tym wydatki na 

inwestycje ujęte  

w WPI 

Środki własne 
Dotacje  

z budżetu 
Inne  

1. 
Remonty i przebudowa dróg 

gminnych 
         332 155,93 zł           332 155,93 zł      332 155,93 zł                  -   zł                   -   zł  

2. 

Remonty i przebudowa dróg 

gminnych w ramach 

Funduszu Sołeckiego  

            6 000,00 zł              6 000,00 zł          6 000,00 zł                  -   zł                   -   zł  

3. 

Budowa i remonty 

chodników, placów i miejsc 

postojowych na ternie 

miasta i gminy Borne 

          25 276,50 zł             25 276,50 zł        25 276,50 zł                  -   zł                   -   zł  
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Sulinowo 

4. 

Przebudowa drogi  

w miejscowości Silnowo  

nr 261 

      1 236 201,99 zł        1 236 201,99 zł      467 534,82 zł     722 834,51 zł        45 832,66 zł  

5. 

Przebudowa drogi ul. 

Lipowej w Bornem 

Sulinowie  

            1 889,82 zł              1 889,82 zł          1 126,52 zł           763,30 zł                   -   zł  

RAZEM:       1 601 524,24 zł        1 601 524,24 zł      832 093,77 zł    723 597,81 zł        45 832,66 zł  

6. 

Rozwój infrastruktury 
kajakowej na terenie 

Dorzecza Parsęty 
         465 421,35 zł           465 421,35 zł        69 813,21 zł                 -   zł      395 608,14 zł  

RAZEM:          465 421,35 zł           465 421,35 zł        69 813,21 zł                 -   zł      395 608,14 zł  

7. 
Wkład gminy do pozyskania 
środków unijnych 

          36 089,52 zł                        -   zł        36 089,52 zł                  -   zł                   -   zł  

8. 

Zagospodarowanie 
sportowo-turystyczne 

terenów położonych nad 

jeziorem Pile 

          17 817,46 zł             17 817,46 zł        17 817,46 zł                  -   zł                   -   zł  

9. 

Zagospodarowanie 
sportowo-turystyczne 

terenów położonych nad 

jeziorem Pile w ramach 
Funduszu Sołeckiego  

          25 235,60 zł             25 235,60 zł        25 235,60 zł                  -   zł                   -   zł  

10. 
Zagospodarowanie  

rekreacyjne terenu gminy 
          41 094,89 zł             41 094,89 zł        41 094,89 zł                  -   zł                   -   zł  

11. 

Zagospodarowanie  

rekreacyjne terenu gminy  

w ramach Funduszu 
Sołeckiego  

          90 023,65 zł             90 023,65 zł        90 023,65 zł                  -   zł                   -   zł  

12. 
Zagospodarowanie placów  

i skwerów publicznych  
          50 855,52 zł             50 855,52 zł        20 855,52 zł                  -   zł        30 000,00 zł  

13. 

Budowa siłowni 

zewnętrznych i placów 
zabaw w ramach Funduszu 

Sołeckiego 

          61 073,32 zł             61 073,32 zł        61 073,32 zł                  -   zł                   -   zł  

14. 

Budowa siłowni 
zewnętrznych i placów 

zabaw: Przebudowa placów 

zabaw w Silnowie  
i Radaczu 

          70 000,00 zł             70 000,00 zł        25 459,00 zł                  -   zł        44 541,00 zł  

             392 189,96 zł           356 100,44 zł      317 648,96 zł                 -   zł        74 541,00 zł  

15. Rata za nieruchomość           69 666,30 zł                        -   zł        69 666,30 zł                  -   zł                   -   zł  

RAZEM:           69 666,30 zł                        -   zł        69 666,30 zł                 -   zł                   -   zł  

16. 

Budowa instalacji 

fotowoltaicznych na 
obiektach użyteczności 

publicznej  

          20 295,00 zł                        -   zł        20 295,00 zł                  -   zł                   -   zł  

17. 
Remont obiektów 
komunalnych na terenie 

Gminy Borne Sulinowo  

          28 000,00 zł             28 000,00 zł        28 000,00 zł                  -   zł                   -   zł  

              48 295,00 zł            28 000,00 zł        48 295,00 zł                 -   zł                   -   zł  

18. 

Miejscowe plany 

zagospodarowania 
przestrzennego  

w miejscowościach na 
terenie gminy 

          10 307,15 zł             10 307,15 zł        10 307,15 zł          -   zł         -   zł  

              10 307,15 zł            10 307,15 zł        10 307,15 zł           -   zł        -   zł  

19. 

Wpłata na Fundusz 

Wsparcia Policji na 

dofinansowanie zadania  
pn. Termomodernizacja 

budynku Komisariatu 

Policji w Bornem Sulinowie  

          30 000,00 zł                        -   zł        30 000,00 zł                  -   zł         -   zł  

RAZEM:           30 000,00 zł                        -   zł        30 000,00 zł                 -   zł          -   zł  
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20. 

Budowa sali gimnastycznej 

dla Szkoły Podstawowej  
w Łubowie 

               543,17 zł                 543,17 zł            543,17 zł                  -   zł         -   zł  

21. 

Likwidacja barier 
transportowych w Szkole 

Podstawowej im. Jana 

Nowaka-Jeziorańskiego  
w Bornem Sulinowie 

         154 488,00 zł                        -   zł        74 488,00 zł                  -   zł        80 000,00 zł  

             155 031,17 zł                 543,17 zł        75 031,17 zł                 -   zł        80 000,00 zł  

22. 

Zagospodarowanie placów  

i skwerów publicznych: 

Poprawa jakości środowiska 
w miastach na terenie 

ZMiGDP 

         923 070,19 zł           923 070,19 zł      138 460,50 zł                  -   zł      784 609,69 zł  

             923 070,19 zł           923 070,19 zł      138 460,50 zł                 -   zł      784 609,69 zł  

23. 
Budowa sieci 
oświetleniowych na terenie 

miasta i gminy 

            6 150,00 zł              6 150,00 zł          6 150,00 zł                  -   zł                   -   zł  

RAZEM:             6 150,00 zł              6 150,00 zł         6 150,00 zł                 -   zł                   -   zł  

24. 

Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z 

terenu Gminy Borne 
Sulinowo  

          46 465,92 zł                        -   zł        14 315,92 zł                  -   zł        32 150,00 zł  

RAZEM:           46 465,92 zł                        -   zł        14 315,92 zł                 -   zł        32 150,00 zł  

25. 

Modernizacja sieci 

deszczowych w Bornem 
Sulinowie: Budowa 

separatora i piaskownika 

wraz z odpływem przy ulicy 
Lipowej w Bornem 

Sulinowie  

            8 616,96 zł              8 616,96 zł          8 616,96 zł                  -   zł                   -   zł  

26. 

Wymiana i czyszczenie 

urządzeń podczyszczających 
na kolektorze deszczowym  

          36 900,00 zł                        -   zł        36 900,00 zł                  -   zł                   -   zł  

RAZEM:           45 516,96 zł              8 616,96 zł        45 516,96 zł                 -   zł                   -   zł  

27. 
Rozbiórka budynku 
świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Silnowo  

            6 396,00 zł                        -   zł          6 396,00 zł                  -   zł                   -   zł  

28. 

Rozbiórka budynku 

świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Dąbie 

            7 380,00 zł                        -   zł          7 380,00 zł                  -   zł                   -   zł  

29. 

Dotacja celowa na 

inwestycje z budżetu dla 
instytucji kultury (CKiR - 

zakup traktora-kosiarki) 

          15 999,00 zł                        -   zł        15 999,00 zł                  -   zł                   -   zł  

RAZEM:           29 775,00 zł                        -   zł        29 775,00 zł                 -   zł                   -   zł  

30. 
Modernizacja boiska do 
piłki nożnej w Bornem 

Sulinowie 

          34 932,00 zł                        -   zł        17 832,00 zł                  -   zł        17 100,00 zł  

              34 932,00 zł                        -   zł        17 832,00 zł                 -   zł        17 100,00 zł  

OGÓŁEM:       3 858 345,24 zł        3 399 733,50 zł   1 704 905,94 zł    723 597,81 zł   1 429 841,49 zł  

 

Tabela 11. Struktura wydatków inwestycyjnych 

Dział Wyszczególnienie Plan wg uchwały 

budżetowej (po 

zmianach) 

Wykonanie  % wykonania Struktura % 

wykonania 

600 Transport i łączność  1 793 475,94 1 601 524,24 89,3 41,5 

630 Turystyka 1 234 986,69 857 611,31 69,5 22,2 

700 Gospodarka 

mieszkaniowa  

130 445,64 117 961,30 90,4 3,1 
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710 Działalność usługowa 70 000,00 10 307,15 14,7 0,2 

754 Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

30 000,00 30 000,00 100,0 0,8 

801 Oświata i wychowanie 155 031,17 155 031,17 100,0 4,0 

900 Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 

1 095 653,23 1 021 203,07 93,2 26,5 

921 Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego  

29 775,00 29 775,00 100,0 0,8 

926 Kultura fizyczna  34 932,00 34 932,00 100,0 0,9 

RAZEM: 4 574 299,67 3 858 345,24 84,4 100,0 

 

 

VI. OŚWIATA W GMINIE BORNE SULINOWO 

 

Gmina Borne Sulinowo w roku szkolnym 2019/2020 była organem prowadzącym dla 

następujących szkół: 

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie; 

2. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Jeleniu; 

3. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Juchowie; 

4. Szkoła Podstawowa im. Pierwszych Osadników w Łubowie; 

5. Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie. 

 

Uczniowie 

  

Łącznie do wszystkich typów szkół (szkoły podstawowe, liceum) uczęszczało 742 uczniów 

do 45 oddziałów. Średnio w oddziale znajdowało się 16,49 ucznia. W porównaniu z rokiem 

poprzednim obserwujemy spadek o 143 uczniów. Jest to spowodowane odejściem klas 

gimnazjalnych. W szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie istnieją 3 oddziały integracyjne, 

w których łącznie uczy się 55 uczniów. 

Poniższe tabele przedstawiają szczegółowe informacje na temat liczby uczniów, oddziałów 

oraz średniej liczby uczniów w oddziale w poszczególnych szkołach. 
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Tabela 12. Liczba uczniów, oddziałów oraz średnia liczba uczniów w oddziale w poszczególnych szkołach 

Szkoła 
Liczba uczniów 

razem 
Liczba oddziałów 

 Liczba uczniów na 

oddział 

SP Borne Sulinowo 339 17 19,94 

SP Jeleń 51 8 6,38 

SP Juchowo 133 8 16,63 

SP Łubowo 130 8 16,25 

LO Borne Sulinowo 89 4 22,25 

Razem 742 45 16,49 

 

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

 Poza zatwierdzonymi w arkuszach organizacyjnych szkół godzinami zajęć 

dydaktycznych wynikających z ramowego planu nauczania, we wszystkich szkołach 

realizowano zajęcia  dodatkowe wspomagające pracę z uczniami z deficytami rozwojowymi. 

Razem w roku szkolnym 2019/2020  odbywało się w rozliczeniu tygodniowym  250 godzin 

zajęć wspomagających, w których uczestniczyło 42  uczniów. 

W każdej ze szkół podstawowych zorganizowane są oddziały przedszkolne. W gminie 

Borne  Sulinowo w 5 oddziałach obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 

realizowało 86 dzieci (mniej o troje w porównaniu z rokiem poprzednim). Średnio w oddziale 

uczyło się 17 dzieci.  

 

Wykres 8. Liczba uczniów w szkołach w gminie Borne Sulinowo 
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Przedszkola niepubliczne oraz klub dziecięcy 

 

Na terenie gminy działały następujące niepubliczne przedszkola oraz klub dziecięcy: 

1. Przedszkole niepubliczne "Jedyneczka" w Bornem Sulinowie. 

2. Niepubliczne przedszkole "Małe Przedszkole" w Łubowie. 

3. Klub malucha "Słoń Dominik" w Bornem Sulinowie. 

Z dniem 1 listopada 2020 r. Klub Malucha „Słoń Dominik” zakończył swą działalność. 

 

Tabela 13. Liczba dzieci, liczba oddziałów, średnia liczba uczniów w oddziale w niepublicznych przedszkolach 

 

 

 

"Jedyneczka" 
"Małe 

przedszkole" 

"Słoń 

Dominik" 

Liczba dzieci 80 39 9 

Liczba oddziałów 4 2 1 

Średnia liczba uczniów w oddziale 20 19,5 9 

Nauczyciele 

  

W publicznych szkołach w gminie Borne Sulinowo zatrudnionych było łącznie 112 

nauczycieli (spadek o 16 w porównaniu z rokiem 2018/2019) co w przeliczeniu na etaty daje 

liczbę 95,64 (spadek o 13 etatów). Najliczniejszą  grupę stanowią nauczyciele dyplomowani - 

84 osoby (75%) i nauczyciele mianowani 18 osób (16%). Najmniej liczna grupa nauczycieli 

to nauczyciele stażyści 5 osób (4,5%) oraz nauczyciele kontaktowi także 5 osób (4,5%).  Na 

wykresach pokazano szczegółowe dane dotyczące liczby nauczycieli oraz liczby etatów 

nauczycielskich.  

 

Wykres 9. Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych i szkołach 
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Dyplomowany 

W roku szkolnym 2019/2020 jeden nauczyciel ze SP w Juchowie uzyskał stopień 

awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego oraz dwoje nauczycieli (jeden ze SP  

w Bornem Sulinowie i jeden ze SP w Jeleniu) awans na nauczyciela kontraktowego. 

 

 

Finansowanie zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 

 W roku szkolnym 2019/2020 ogółem na sfinansowanie zadań oświatowych 

przekazano kwotę 14 175 796,15 zł. Jest to o ponad 920 tys. zł  więcej niż w roku 

poprzednim. Subwencja stanowiła 61% wszystkich zrealizowanych wydatków. Dotacje 

z innych źródeł (budżet państwa, budżet gmin, z którymi zawarto porozumienia, inne) 

wyniosły 4%. Pozostałe 35% wydatków sfinansowano w ramach środków własnych gminy.  

 

 

 

Wykres 10. Liczba nauczycieli wg stopni awansu zawodowego 

 

Wykres 11. Struktura wydatków w 2020 roku 
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Należy dodać, iż w ramach grantów (projektów) udało się pozyskać znaczne środki dla 

szkół. Przykładem może być: 

a) Projekt: Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej „POWER 2014-2020” 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - 148 651,89 zł 

b) grant „Zdalna szkoła” zakup 60 laptopów dla szkół – 60 000,00 zł 

c) grant „Zdalna szkoła +” zakup sprzętu komputerowego dla szkół – 75 000,00 zł 

d) dotacja z PFRON na zakup samochodu dla SP w Bornem Sulinowie – 80 000,00 zł 

e) projekt „Szkoła z przyszłością” - 16 789,12 zł 

f) projekt „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja” - 92 962,83 zł 

Wykres 12. Struktura wydatków w szkołach. 

 

Istotnym faktem z punktu widzenia oceny budżetów szkół jest to, że większość 

wydatków (81%) stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a jedynie 19% 

procent to wydatki pozapłacowe.  

Dowóz uczniów 

 

Gmina Borne Sulinowo w roku szkolnym 2019/2020 realizowała obowiązki  

dotyczące dowożenia uczniów do szkół oraz refundowania rodzicom wydatków związanych z 

dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych. Dane dotyczące tych zagadnień 

przedstawiono w poniższej tabeli. Na ten cel wydatkowano 279 438,85 zł. 

 

Tabela 14. Liczba uczniów dowożonych do szkół 

Wyszczególnienie (uczniowie) Liczba 

Niepełnosprawni 22 

Zamieszkujący w znacznym oddaleniu od szkoły (objęci 

dowozem) 
190 

 

Wynagrodzenia i 
pochodne od 
wynagrodzeń;  
10 317 523,47 

Wydatki 
pozapłacowe; 
 2 349 699,85 
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Realizacja innych zadań 

 

Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Gmina 

Borne Sulinowo na mocy umowy z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty udziela 

dofinansowania do kosztów kształcenia młodocianych pracowników z tytułu ukończenia 

nauki zawodu lub przyuczenia do określonej pracy. W roku 2020 przyznano dofinansowanie 

w wysokości 18 593,00 zł dla trzech podmiotów gospodarczych. 

Komisja Zdrowotna w 2020 r. przyznała 9  osobom (nauczycielom czynnym 

zawodowo bądź nauczycielom emerytom) świadczenia w wysokości 9 933,87 zł ze środków 

na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.  

Komisja do rozpatrzenia wniosków o przyznanie dopłat do czesnego w ramach 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli przyznała dla czterech nauczycielek 

kwotę 6 105,00 zł. 

Gmina Borne Sulinowo w 2020 r. dotowała dwa niepubliczne przedszkola oraz klub 

dziecięcy:    

1. „Jedyneczka” w Bornem Sulinowie 

2. „Małe Przedszkole” w Łubowie 

3. Klub Malucha „Słoń Dominik” 

Dotacja na jedno dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola wynosiła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

685,52 zł. Łącznie na ten cel przekazano z budżetu gminy środki finansowe w wysokości 

986 717,84 zł. 

Dotacja na jedno dziecko uczęszczające do klubu dziecięcego wynosiła od stycznia do 

maja 162,00 zł a od czerwca do grudnia 300 zł. W sumie na ten cel przekazano 21 786,00 zł.  

Pomoc szkołom w czasie pandemii COVID – 19 

Gmina Borne Sulinowo w roku 2020 pozyskała z kilku źródeł środki na 

przeciwdziałanie skutkom pandemii oraz pomoc szkołom w organizacji zdalnego nauczania. 

W związku z tym przystąpiono do następujących projektów: 

a) „Zdalna szkoła” - Działanie było finansowane ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach.  

Za kwotę ok. 60 tys. zł zakupiono 60 laptopów, które następnie zostały przekazane 

uczniom naszych szkół. 

b) „Zdalna szkoła +” kolejna edycja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020. Tym razem za kwotę blisko 75 tys. zł zakupiono do szkół komputery 

stacjonarne, drukarki, pakiety oprogramowania biurowego, systemy operacyjne, 

oraz laptopy. 

c) „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja” – działanie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 

pozwoliło za kwotę  niemal 92 tys. zł na zakup sprzętów oraz środków do utrzymania 

czystości i dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej dla uczniów i pracowników 

szkół . 
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VII. OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI 

 

Uchwałą Nr VI/76/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2019 r. 

przyjęto Program Ochrony Środowiska dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2019-2022  

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023- 2026.   

Głównym celem sporządzenia, uchwalenia i wdrażania programu ochrony środowiska 

jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego zadań związanych z ochroną 

środowiska. Opracowany program przedstawia  podstawowe  informacje dotyczące stanu  

i jakości środowiska przyrodniczego w gminie Borne Sulinowo. 

Program spełnia wymagania zawarte w opracowanym przez Ministerstwo Środowiska 

dokumencie „Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

programów ochrony środowiska”. Ponadto, podczas tworzenia programu, uwzględniono 

założenia zawarte w wojewódzkim programie ochrony środowiska oraz programach 

sektorowych, strategiach i istniejących planach rozwoju.  

Teren gminy jest obszarem o wysokiej bioróżnorodności i cennych walorach 

przyrodniczych, obszary prawnie chronione zajmują 19 334,90 ha. Na terenie gminy Borne 

Sulinowo znajduje się kilkanaście obszarów cennych przyrodniczo, objętych ochroną prawną 

wynikającą z ustawy o ochronie przyrody, to między innymi: 

 Rezerwat przyrody „Bagno Ciemino” 

 Rezerwat przyrody „Diabelskie Pustacie” zwane potocznie „Wrzosowiskami 

Kłomińskimi” 

 Park krajobrazowy „Drawski Park Krajobrazowy”  

 Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Drawskie"  

 Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Piławy"  

 Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina rzeki Płytnicy"   

 Obszar Natura 2000 „Dorzecze Parsęty”  

 Obszar Natura 2000 „Bagno i Jezioro Ciemino”  

 Obszar Natura 2000 „Jezioro Śmiadowo”  

 Obszar Natura 2000 „Diabelskie Pustacie”  

 Obszar Natura 2000 „Jeziora Czaplineckie”  

 Obszar Natura 2000 „Dolina Piławy”  

 Obszar Natura 2000 „Ostoja Drawska”  

 Pomniki przyrody w tym: 54 pojedynczych tworów przyrody żywej (drzew),  

1 skupisko drzew. 

W większości formy przyrody zlokalizowane są poza terenem administracyjnym 

Bornego Sulinowa. Obszary te obejmują wyróżniające się krajobrazowo tereny, których 

przeznaczenie może być związane z turystyką i wypoczynkiem lub z zapewnieniem stanu 

pożądanej równowagi ekologicznej. Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

przeprowadzona została inwentaryzacja pomników przyrody, która zamieszczona jest  

w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/. Celem 

ochrony powyższych obszarów jest opracowywanie planów ochrony. Lokalizacja obiektów 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/
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rekreacyjnych i turystycznych podporządkowana jest wymogom ochrony środowiska 

przyrodniczego z uwzględnieniem zakazów dotyczących poszczególnych obszarów. 

Gmina Borne Sulinowo charakteryzuje się wysoką lesistością, która stanowi  ponad 60%  

obszaru. Zalesienia gruntów wyłączonych z użytkowania rolniczego, a przeznaczonych na 

cele leśne, dokonuje się z uwzględnieniem potrzeb ochrony różnorodności biologicznej oraz 

zachowaniem korytarzy ekologicznych. 

Wody powierzchniowe zajmują na obszarze gminy około 7% jej powierzchni. Są to 

przede wszystkim wody jeziorne. Na obszarze objętym programem 99,83% mieszkańców 

podłączonych jest do sieci wodociągowej, a 94,33% do sieci kanalizacyjnej. Gmina 

systematycznie realizuje zadania dotyczące podłączenia i modernizacji sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej. Wytworzone na terenie gminy ścieki zagospodarowane są  

w oczyszczalni zlokalizowanej w mieście Borne Sulinowo. Operatorem oczyszczalni jest 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinku. 

 

Walory przyrodnicze gminy 

 

 

 

 

Gmina w ostatnich latach osiągnęła wymagane ustawą poziomy recyklingu  

i przygotowania do ponownego użycia odpadów. W 2020r. nie osiągnięto  wymaganego 

poziomu recyklingu odpadów typu papier, metale, tworzywa sztuczne. Wymagany poziom 

wynosił 50%, poziom uzyskany przez Gminę to 46,71%.Wykonawcą usług w zakresie 

odbioru odpadów jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bornem 

Sulinowie. Odpady zbierane z terenu gminy zagospodarowywane są przez Międzygminne 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Wardyniu Górnym.  
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VIII. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW, STRATEGII 

 

Strategia rozwoju  

Strategia Rozwoju Gminy Borne Sulinowo na lata 2020 – 2029  została przyjęta 

Uchwałą Nr XIX/243/2020 Rady Miejskiej w Bomem Sulinowie z dnia 30 kwietnia 2020 r.  

W opracowanej nowej Strategii określono trzy cele strategiczne tj.: 

1. czyste środowisko naturalne źródłem zdrowia i dobrostanu mieszkańców, 

2. gmina Borne Sulinowo przyjaznym miejscem dla mieszkańców, 

3. gmina mieszkańców aktywnych gospodarczo, kulturalnie i społecznie. 

Dla pierwszego celu strategicznego zostały następujące cele operacyjne: 

 gmina Borne Sulinowo wolna od smogu i hałasu, 

 lasy, gleba i zasoby wodne gminy dziedzictwem przyszłych pokoleń, 

 walory przyrodnicze atutem turystycznym. 

Drugi cel strategiczny został uzupełniony o następujące cele operacyjne: 

 zwiększenie dostępności i funkcjonalności infrastruktury gminnej, 

 poprawa bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania na terenie gminy, 

 dziedzictwo historyczne gminy atutem w budowie tożsamości mieszkańców  

i atrakcyjności turystycznej. 

Trzeci cel strategiczny został wsparty niżej wymienionymi celami operacyjnymi: 

 promocja i wspieranie działających na terenie gminy organizacji społecznych, 

 gmina aktywna gospodarczo. 

 

Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy 

Na terenie gminy Borne Sulinowo obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego przyjęte przez Radę Miejską w Bornem Sulinowie uchwałą 

Nr IV/26/2003 z dnia 22 lutego 2003 r. Celem opracowania studium jest określenie celów  

i zadań długofalowej polityki przestrzennej oraz kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, na podstawie kompleksowej, wielostronnej analizy uwarunkowań 

rozwoju. 

Uchwalenie pierwotnego studium dla terenów całej gminy nastąpiło w 2003 r.,  

co powoduje, że dane w nim zawarte są w większości już nieaktualne. Znaczna część 

zagadnień dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego była opracowana  

w szczegółowy sposób na podstawie dostępnych wówczas danych. 

Po wykonaniu analizy części graficznej obowiązującego studium wykazano 

sprzeczności między obowiązującym planem miejscowym z 1996 r., a studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

Informacje dotyczące dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania, uzbrojenia 

terenu, ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony, stanu środowiska, w tym stanu 

rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz stanu 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej stały się w części nieaktualne. 



 
RRaappoorrtt  oo  ssttaanniiee  ggmmiinnyy  BBoorrnnee  SSuulliinnoowwoo  zzaa  22002200  rr..          SSttrroonnaa  2299  zz  112233  

W związku z powyższym obowiązujące studium uważa się za niespełniające 

wszystkich obowiązujących wymagań. Stawarza to potrzebę dostosowania zapisów całego 

dokumentu do aktualnych przepisów, m.in. prawa wodnego, ochrony środowiska, a przede 

wszystkim ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz właściwych 

rozporządzeń. Dodatkowo należy uzupełnić studium o aktualne analizy ekonomiczne, 

środowiskowe, społeczne oraz prognozy demograficzne. Jednakże owe przepisy nie ustalają 

terminu dostosowania obowiązujących dokumentów do nowych wymogów prawnych,  

a zmiana zapisów studium może nastąpić w każdym momencie, po uprzednim przystąpieniu 

do zmiany. Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwałą Nr XXVI/270/2016 z dnia 19 lipca 

2016 r. umożliwiła przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo. Granicami obszaru objętego 

zmianą studium są granice administracyjne gminy Borne Sulinowo. Procedura planistyczna 

rozpoczęła się na koniec 2016 r. i planowana jest do zakończenia w 2021 r. 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany potocznie planem 

miejscowym, stanowi akt prawa miejscowego przyjmowanego w formie uchwały Rady 

Miejskiej. Ustalenia planu miejscowego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób 

wykonywania prawa własności nieruchomości. Projekt planu miejscowego sporządza się 

zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

oraz przepisami odrębnymi. Jako kryterium oceny zgodności obowiązujących planów 

miejscowych przyjęto zapisy art. 15 i 16 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz inne przepisy, które w szczegółowy sposób odnoszą się do miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. 

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęty jest obszar  

o powierzchni 43 461,7 ha, co przy powierzchni gminy 48 499 ha daje stopień pokrycia  

w 89,61 %. Obszar o powierzchni 34 959,4 ha stanowią plany miejscowe sporządzone na 

podstawie ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (rys.1 – obszar 

oznaczony kolorem zielonym). Pozostała część powierzchni objętej planem miejscowym, 

 tj. 8502,3 ha sporządzona została na podstawie przepisów z ustawy z 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (rys. 1 – obszar zaznaczony kolorem 

czerwonym). Obręb Kłomino oraz część obrębu Ciemino nie jest objęta obowiązującym 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (rys. 1 – obszar zaznaczony kolorem 

białym). 
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Rysunek 4. Powierzchnia gminy objęta miejscowym planem 

 zagospodarowania przestrzennego (opr. własne) 

 

 

 

Tabela 15. Obowiązujące plany miejscowe na terenie gminy Borne Sulinowo sporządzone na podstawie ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym 

 

LP. 

 

NAZWA PLANU NR UCHWAŁY 

OBSZAR 

OBJĘTY 

PLANEM 

1 

Miejscowy Plan Ogólny 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta 

Borne Sulinowo 

Uchwała nr XXX/185/93 Rady Gminy  

w Silnowie z dnia 20 kwietnia 1993 r.  

- zmieniona uchwałą  

nr XII/148/95 Rady Miejskiej  

w Bornem Sulinowie z dnia 8 czerwca  

1995 r. 

≈ 1 280 ha 

2 

Miejscowy Plan Ogólny 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy 

Borne Sulinowo 

 

Uchwała nr XXVI/92/87 Rady Narodowej Gminy 

Silnowo z dnia 21 grudnia 1987 r. wraz z 

aktualizacją zatwierdzoną uchwałą  

Nr XV/84/91 Rady Gminy w Silnowie z dnia 21 

grudnia 1991 r.  - zmieniona uchwałą  

nr XIX/241/96 Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie z dnia 31 stycznia 1996 r. 

≈ 33 512  ha 

3 Miejscowy Plan Uchwała nr XIII/161/95 Rady Miejskiej  ≈ 161 ha 
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Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy 

Borne Sulinowo – Wieś 

Komorze 

 

w Bornem Sulinowie z dnia 14 lipca 1995 r. 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Koszalińskiego z dnia 22 sierpnia 1995 r. nr 22-  

zmieniona uchwałą  

nr XXVIII/354/96 Rady Miejskiej  

w Bornem Sulinowie z dnia  

09.12.1996 r. 

4 

Zmiana Miejscowego 

Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego 

miejscowości Ciemino 

gmina Borne Sulinowo, 

dla zabudowy 

mieszkaniowej  

i letniskowej 

Uchwała nr XXVII/472/2002 Rady Miejskiej w 

Bornem Sulinowie z dnia 10 kwietnia  

2002 r. 

 

 

6,57 ha 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone na podstawie 

nieobowiązujących już przepisów nie zawierają wszystkich niezbędnych ustaleń potrzebnych 

do określenia warunków zabudowy. Posiadają za to podstawowe informacje w zakresie 

przeznaczenia terenu, zakazów zabudowy lub innych zagadnień. Wyjątkiem jest plan na część 

miejscowości Ciemino, który obejmuje zagadnienia dotyczące przeznaczenia terenu, zasad 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad obsługi w zakresie 

infrastruktury technicznej. Dodatkowo na załączniku graficznym do przedmiotowego planu 

zaznaczono m.in.: linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach, nieprzekraczalne linie 

zabudowy, projektowane granice nieruchomości, istniejące i projektowane linie energetyczne 

oraz sieci wodociągowe.  

W związku z tym, iż obecnie obowiązuje ustawa z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadza wymagany zakres ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w art. 15 ust 2 oraz nieobligatoryjny 

zakres w ust. 3, a także ujednolicenie zakresu projektu planu w części tekstowej i graficznej, 

ww. plany miejscowe sporządzone na podstawie ustawy z 1994 r. wymagają jak najszybszej 

zmiany. 

 

Tabela 16. Obowiązujące plany miejscowe na terenie miasta i Gminy Borne Sulinowo sporządzone na podst. 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 

 

Lp. 

 

NAZWA PLANU NR UCHWAŁY 

OBSZAR 

OBJĘTY 

PLANEM 

1 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Borne 

Sulinowo teren działki ewid. nr 244 

położonej  

w miejscowości Łubowo 

Uchwała Nr XXXV/406/2006 Rady 

Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

14 lipca 2006 r. 

0,05 ha 
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2 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Borne 

Sulinowo 

Uchwała NR XXXV/382/09 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 28 września 2009 r. 

535,1 ha 

3 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Borne 

Sulinowo dla działek  

nr ewid. 12/91, 12/68, 12/65, 12/64, 

22/20 położonych 

 w miejscowości Dąbrowica - 

„Centrum Turystyczne Dąbrowica” 

Uchwała nr XLVIII/541/10 Rady 

Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

9 listopada 2010 r. 

18,71 ha 

4 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta Borne Sulinowo dla terenów o 

symbolach 3MN; 64Ut,MN; 65Ut, 

91U,Ut,MW; 116Kg; 

156MN,U;168MW,MN,U; 

188MW,MN,U; 196US; 200MN,Ut; 

204MW,U; 207MW,MN,U. 

Uchwała Nr XVIII/220/2012 Rady 

Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

28 lutego 2012 r. 

17,65 ha 

 

5 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Borne 

Sulinowo dla obrębu Kiełpino 

Uchwała Nr XX/227/2012 Rady 

Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

26 kwietnia 2012 r. 

3 289,66 ha 

6 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla działek 12/3, 

12/16, 12/63, 12/73, 12/92, 12/94, 

22/61, 22/62 położonych w 

miejscowości Dąbrowica 

Uchwała Nr XL/480/2014 Rady 

Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

13 lutego 2014 r. 

4,31 ha 

7 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Borne 

Sulinowo dotyczący terenów 

położonych w miejscowości Silnowo 

Uchwała Nr XIV/150/2015 Rady 

Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

29 października 2015 r. 

616,6 ha 

8 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Borne 

Sulinowo dla obrębu Juchowo 

Uchwała Nr XIV/151/2015 Rady 

Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

29 października 2015 r. 

2 065,8 ha 

9 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Borne 

Sulinowo dla obrębu Jelonek 

Uchwała Nr XIV/149/2015 Rady 

Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

29 października 2015 r. 

143,3 ha 

10 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Borne 

Sulinowo dla obrębu Piława 

Uchwała Nr XIV/152/2015 Rady 

Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

29 października 2015 r. 

1 816,8 ha 

11 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Borne 

Sulinowo dla terenu położonego  

w miejscowości Grabno 

Uchwała Nr XXXIII/345/2017 Rady 

Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

30 marca 2017 r. 

11,97 ha 
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12 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Borne Sulinowo dotyczącego 

terenu działki o numerze 

ewidencyjnym 131/3 położonej  

w miejscowości Silnowo 

Uchwała Nr XXXVIII/417/2017 Rady 

Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

28 września 2017 r. 

1,29 ha 

13 

 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Borne Sulinowo dla terenów  

o symbolach 44Ua; 71Ut; 79Ut,MN; 

88Ut,MN; 186MW,U; 210MW,U 

Uchwała Nr XLII/464/2018 Rady 

Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

1 lutego 2018 r. 

5,0 ha 

14 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Borne Sulinowo dla terenu 

działki o numerze ewidencyjnym 4/14 

położonej w obrębie Kiełpino 

Uchwała Nr XII/142/2019 Rady 

Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

26 września 2019 r. 

0,06 ha 

 

Wszystkie ww. plany miejscowe zostały przygotowane zgodnie z ustawą z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kilka z nich częściowo nie odpowiada 

obowiązującym obecnie przepisom. W szczególności dotyczy to zasad kształtowania 

krajobrazu, minimalnej liczby miejsc do parkowania pojazdów i sposobu realizacji tych 

miejsc oraz minimalnej intensywności zabudowy.  

 Trzy z ww. planów miejscowych w najbliższym czasie stracą swoją moc, ponieważ  

w 30 marca 2017 r. podjęte zostały uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Dąbrowica oraz 

Łubowo. Pozostałe obowiązujące plany miejscowe, pomimo nieaktualności w niektórych 

zakresach, zachowują swoją moc. Nie ma również żadnych podstaw do bezzwłocznego 

doprowadzenia ich do zgodności z aktualnymi wymogami prawa. 

 

Tabela 17. Plany miejscowe w trakcie opracowania 

 

Lp. 

 

NAZWA PLANU NR UCHWAŁY 

1. 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu 

Dąbrowica 

Uchwała Nr XXXIII/346/2017 Rady 

Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

30 marca 2017 r. 
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2. 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu 

Jeleń 

Uchwała Nr XXXIII/347/2017 Rady 

Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

30 marca 2017 r. 

3. 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu 

Łubowo 

Uchwała Nr XXXIII/348/2017 Rady 

Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

30 marca 2017 r. 

4. 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu 

Przyjezierze 

Uchwała Nr XXXIII/349/2017 Rady 

Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

30 marca 2017 r. 

5. 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu 

Śmiadowo 

Uchwała Nr XXXIII/350/2017 Rady 

Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

30 marca 2017 r. 

6. 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Borne Sulinowo 

Uchwała Nr XLVI/492/2018 Rady 

Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

26 kwietnia 2018 r. 

 

Uchwały inicjujące z tabeli powyżej zostały przygotowane na podstawie wniosków, 

które wpłynęły do Burmistrza Bornego Sulinowa. Przystąpienie do sporządzenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Dąbrowica, Jeleń, 

Łubowo, Przyjezierze i Śmiadowo poprzedziła zmiana studium uchwalona uchwałą  

Nr XXXII/332/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. 

W wyniku przeprowadzonej analizy zmian zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Borne Sulinowo przyjęto, że: 

 należy sporządzić nowe studium dla obszaru całej Gminy Borne Sulinowo w części 

opisowej oraz graficznej na podstawie aktualnych wymogów ustawy z 27 marca  

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednakże uznaje się, iż 

obowiązujące studium jest aktualne jako dokument stanowiący wewnętrzną politykę 

przestrzenną gminy do czasu uchwalenia nowego dokumentu, 

  plany miejscowe sporządzone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  

o zagospodarowaniu przestrzennym tj.: 

a) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne 

Sulinowo przyjęty uchwałą nr XXX/185/93 Rady Gminy w Silnowie z dnia  

20 kwietnia 1993 r. - zmieniony uchwałą  nr XII/148/95 Rady Miejskiej  

w Bornem Sulinowie z dnia 8 czerwca 1995 r., 

b) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne 

Sulinowo przyjęty uchwałą nr XXVI/92/87 Rady Narodowej Gminy Silnowo  

z dnia 21 grudnia  1987 r. wraz z aktualizacją zatwierdzoną uchwałą Nr 

XV/84/91 Rady Gminy w Silnowie z dnia 21 grudnia 1991 r. - zmieniony 
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uchwałą nr XIX/241/96 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

31 stycznia 1996 r., 

c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo  

– Wieś Komorze przyjęty uchwałą nr XIII/161/95 Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie z dnia 14 lipca 1995 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Koszalińskiego z dnia 22 sierpnia 1995 r. nr 22 zmieniony 

uchwałą nr XXVIII/354/96 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 

09.12.1996 r., 

d) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 

Ciemino gmina Borne Sulinowo, dla zabudowy mieszkaniowej i letniskowej 

przyjęta uchwałą nr XXVII/472/2002 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  

z dnia 10 kwietnia 2002 r. uważa się za częściowo nieaktualne, wymagające 

dostosowania do obowiązujących przepisów prawa oraz otrzymanych 

wniosków dotyczących zmiany przeznaczenia terenu., 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu 

działki ewid. nr 244 położonej w miejscowości Łubowo przyjęty uchwałą  

Nr XXXV/406/2006 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 14 lipca 2006 r. 

uznaje się za aktualny i obowiązujący do momentu uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Łubowo, 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo przyjęty 

uchwałą NR XXXV/382/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 

2009 r. uznaje się za aktualny, 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla działek 

nr ewid. 12/91, 12/68, 12/65, 12/64, 22/20 położonych w miejscowości Dąbrowica  

- „Centrum Turystyczne Dąbrowica” przyjęty uchwałą Nr XLVIII/541/10 Rady 

Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 9 listopada 2010 r. uznaje się za aktualny  

i obowiązujący do momentu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Dąbrowica, 

 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo 

dla terenów o symbolach 3MN; 64Ut,MN; 65Ut, 91U,Ut,MW; 116Kg; 156MN,U; 

168MW,MN,U; 188MW,MN,U; 196US; 200MN, Ut; 204MW,U; 207MW,MN,U 

przyjęta uchwałą Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

28 lutego 2012 r. uznaje się za aktualną, 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu 

Kiełpino przyjęty uchwałą Nr XX/227/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  

z dnia 26 kwietnia 2012 r. uznaje się za aktualny, 

 miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działek 12/3, 12/16, 12/63, 

12/73, 12/92, 12/94, 22/61, 22/62 położonych w miejscowości Dąbrowica przyjęty 

uchwałą Nr XL/480/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13 lutego 2014 

r. uznaje się za aktualny, 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dotyczący 

terenów położonych w miejscowości Silnowo przyjęty uchwałą Nr XIV/150/2015 
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Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 2015 r. uznaje się za 

aktualny, 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu 

Juchowo przyjęty uchwałą Nr XIV/151/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  

z dnia 29 października 2015 r. uznaje się za aktualny, 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu 

Jelonek przyjęty uchwałą Nr XIV/149/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  

z dnia 29 października 2015 r. uznaje się za aktualny, 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu 

Piława przyjęty uchwałą Nr XIV/152/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  

z dnia 29 października 2015 r. uznaje się za aktualny, 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu 

położonego w miejscowości Grabno przyjęty uchwałą Nr XXXIII/345/2017 Rady 

Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017 r. uznaje się za aktualny. 

Harmonogram prac planistycznych przyjęty na lata 2016 – 2021 należy weryfikować  

w nawiązaniu do aktualnych potrzeb i toczących się procedur.:  

 

 

Tabela 18. Harmonogram prac planistycznych 

 

Zasoby materialne gminy 

 

Gminny program rewitalizacji 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych to najbardziej kompleksowa odpowiedź na 

degradację społeczną, gospodarczą, przestrzenną, techniczną i środowiskową. Jest ona 

zagadnieniem, które przez długie lata nie było uregulowane prawnie, co było jednym  

z głównych przeszkód prowadzenia działań w zakresie odnowy społeczno-gospodarczej 

obszarów zdegradowanych. Kwestie merytoryczne związane z rewitalizacją regulują: ustawa 

z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.  

Lp. Rok Rodzaj opracowania  

1 2016-2021 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne 

Sulinowo 

2 2017-2021 Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębów 

Dąbrowica, Jeleń, Łubowo, Przyjezierze i Śmiadowo 

3 2018-2021 Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Borne Sulinowo 
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Program Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2026 przyjęto uchwałą  

Nr XLIII/472/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 16 lutego 2018 r. Program ten 

kompleksowo i w sposób zaplanowany przedstawia sposób rozwiązywania problemów 

występujących na obszarze rewitalizacji wyznaczonym na terenie naszej gminy oraz 

koresponduje z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Borne Sulinowo na 

lata 2020-2029. 

 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy   

W 2020 r. kontynuowano prace nad uregulowaniem spraw związanych  

z mieszkaniowym zasobem gminy, które narzuca ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronnie 

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego. Podjęte 

działania mają na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy. Przyjęcie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Borne Sulinowo założono na 2020 r.  

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych  

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, do 

gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności 

gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące 

przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. 

Gminnym zasobem nieruchomości Gminy Borne Sulinowo gospodaruje Burmistrz 

Bornego Sulinowa zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki.   W 2020 r. wykonano część 

prac służących do sporządzenia Planu Wykorzystania Zasobu Nieruchomości Gminy Borne 

Sulinowo na kolejne lata. Plan ma nakreślić jedynie główne kierunki działań. W stosunku do 

każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie i formie jej zagospodarowania są określane 

indywidualnie. Gminny zasób nieruchomości był wykorzystywany zgodnie z wiążącymi 

burmistrza ustaleniami, które wynikają z uchwał budżetowych, przepisów prawnych oraz 

zgodnie z innymi uchwałami Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie podejmowanymi  

w sprawach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami dotyczącymi m.in.: 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, w tym ich wydzierżawiania. 

 

Program opieki nad zabytkami   
 

W 2020 r. sporządzono Gminny Program Opieki nad Zabytkami, jednakże nie może 

on zostać wprowadzony uchwałą, ponieważ karty adresowe zabytków w Gminnej Ewidencji 

Zabytków nie zostały jeszcze uzgodnione oraz wprowadzone zarządzeniem Burmistrza.  

W dniu 8 kwietnia 2020 r. wystąpiono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

w Koszalinie o uzgodnienie ww. kart adresowych. 
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Infrastruktura komunalna 

 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych   

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 

Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka 

z o.o. w Szczecinku na lata 2018-2020 na terenie gminy Borne Sulinowo przyjęto uchwałą  

Nr XLIII/473/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 16 lutego 2018 r.  

W 2019 r. uchwałą Nr VIII/105/2019 z dnia 30 maja 2019 r. oraz uchwałą Nr XII/148/2019  

z dnia 26 wrześnie 2019 r. zostały wprowadzone aktualizacje Planu, polegające na realizacji 

nowych zadań inwestycyjnych w latach 2019-2020r., których nie ujęto w obowiązującym 

Planie, tj.: 

1. modernizacja sieci wodociągowej w lokalizacji Silnowo Dolne - Piława, która wynika  

z przebudowy drogi lokalnej Silnowo Dolne – Piława: - budowa sieci wodociągowej  

w lokalizacji Silnowo, która wynika z konieczności usunięcia kolizji sieci 

wodociągowej z istniejącą zabudową mieszkaniową;  

2. w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: - modernizacja sieci kanalizacji 

sanitarnej w lokalizacji Silnowo Dolne - Piława, która wynika z przebudowy drogi 

lokalnej Silnowo Dolne – Piława; 

3. w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: - budowa sieci kanalizacji sanitarnej  

w lokalizacji Borne Sulinowo, ul. Lipowa. 

W 2020 r.  zostały zakończone wymienione w planie modernizacje sieci wodociągowych, 

a także zrealizowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej  

w Bornem Sulinowie. 

W 2020 r. na terenie gminy Borne Sulinowo długość sieci wodociągowej wynosiła  

158 539 mb (zwiększenie o 779 mb w stosunku do roku 2019) a sieci kanalizacji sanitarnej  

- 142 586 mb ( zwiększenie o 86 mb w stosunku do roku 2019).Natomiast sieć wodociągowa 

z przyłączami wynosiła – 171 910 mb  ( zwiększenie o 779 mb w stosunku do roku 2019), 

 a sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami pozostała w tej samej ilości co w roku 2019  

i wynosiła – 149 701 mb.  

W roku 2020 r. Uchwałą Nr XXXVI/356/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. został przyjęty 

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 

Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka 

z o.o. w Szczecinku na lata 2021-2023 na terenie gminy Borne Sulinowo.  

 

Środowisko 

Plan gospodarki niskoemisyjnej  

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2015 - 2020  

z perspektywą do 2023 został przyjęty uchwałą Nr XXV/257/2016 Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie z dnia 30 czerwca 2016 r. Plan ten jest dokumentem strategicznym wyznaczającym 

główne cele, kierunki działań oraz plany i harmonogramy ich realizacji w zakresie 

podnoszenia efektywności energetycznej, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym również gazów 
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cieplarnianych. Dokument stanowi zintegrowany zbiór  działań  mających  na  celu rozwój 

gospodarki niskoemisyjnej, która przyczyni się do poprawy jakości powietrza oraz 

podniesienia komfortu życia mieszkańców gminy Borne Sulinowo. Ma też na celu redukcję 

zużycia energii, zwiększenie udziału wykorzystania OZE oraz poprawę jakości powietrza  

w gminie Borne Sulinowo i daje większe szanse na uzyskanie dofinansowania na działania 

proekologiczne w przyszłej perspektywie finansowej. W roku 2020 r. celem monitoringu 

osiągniętego efektu ekologicznego zadań zrealizowanych w latach 2015-2020 na podstawie 

„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2020  

z perspektywą do 2023” przystąpiono do sporządzenie Raportu z realizacji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej za lata 2015-2020. Prowadzenie monitoringu jest konieczne dla śledzenia 

postępów we wdrażaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i osiąganiu założonych celów  

w zakresie ograniczenia emisji CO2 i zużycia energii, a także konieczne dla wprowadzania 

ewentualnych poprawek. Raport swoim zakresem koncentruje się na ocenie stanu realizacji 

działań uwzględnionych w PGN i opracowano go na potrzeby wewnętrznej 

sprawozdawczości realizacji PGN, celem przedstawienia Radzie Miejskiej w Bornem 

Sulinowie. Raportem został objęty teren administracyjny gminy Borne Sulinowo. 

W 2020r. przystąpiono do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Borne Sulinowo na lata 2021- 2027 z perspektywą do 2030 roku, który ma na celu określenie 

aktualnych działań i uwarunkowań, służących redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza ze 

szczególnym uwzględnieniem emisji pyłów i CO2, a także weryfikacja założonych pierwotnie 

planów.  

W ramach prac nad niniejszym dokumentem wykonano inwentaryzację gazów 

cieplarnianych oraz pyłów. Źródłami danych były: dane statystyczne, ogólnodostępne 

dokumenty i opracowania, wykazy, ankiety oraz informacje pozyskane od mieszkańców, 

przedsiębiorców, obiektów użyteczności publicznej, Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Zachodniopomorskiego, spółek dystrybucyjnych i innych. 

Bazowa inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń służy ustaleniu jej poziomu referencyjnego 

(wyjściowego) dla dalszych analiz i działań. Emisja CO2 odnosi się do masy CO2, pyłu 

PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu powstającego w wyniku spalania paliw dla wytworzenia 

energii potrzebnej odbiorcom.  

Dane zawarte w Planie są oparte o wyniki inwentaryzacji terenowej przeliczone 

metodą wskaźnikową dającą obraz wartościowy całego badanego obszaru. Sporządzony Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2021- 2027 z perspektywą do 

2030 roku zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Bornem Sulinowie.  

 

Program ochrony środowiska  

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Borne Sulinowo został przyjęty Uchwałą Nr 

VI/76/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2019-2022 z 

uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2026. W POS przedstawiono podstawowe 

informacje dotyczące stanu i jakości środowiska przyrodniczego na terenie gminy oraz 

potencjalne zagrożenia komponentów środowiska przyrodniczego. Ponadto określono 

kierunki działań, jakie gmina powinna wykonać w celu poprawy stanu środowiska 
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przyrodniczego. Głównym celem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Borne 

Sulinowo na lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2023-2026” jest: 

Zrównoważony rozwój Miasta i Gminy Borne Sulinowo ze  szczególnym uwzględnieniem 

ochrony środowiska i racjonalnego korzystania z zasobów przyrodniczych. 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Borne Sulinowo  

Program usuwania wyrobów zawierających azbest został przyjęty Uchwałą Nr 

XVI/194/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Borne Sulinowo.  

W niniejszym Programie, w oparciu o dane uzyskane z inwentaryzacji metodą spisu z  natury  

wyrobów zawierających azbest, wytyczono cele, ustalono harmonogram usuwania wyrobów  

zawierających azbest oraz oszacowano całościowy koszt unieszkodliwienia poprzez 

składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. W Programie zawarto również 

informacje na temat kompetencji i obowiązków organów administracyjnych gminy względem 

realizacji zadań nałożonych poprzez Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata  

2009-2032. W minionym 2020 roku z 18 posesji z terenu gminy Borne Sulinowo usunięto  

i poddano utylizacji 65,48 Mg wyrobów zawierających azbest. 

 

IX. REALIZACJA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ 

ZEWNĘTRZNYCH  
 

I. PROJEKTY SPOŁECZNE 

1. Program: Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2020 – Zapewnienie 

funkcjonowania Klubu „Senior+” Moduł II 

Projekt: Klub Senior+ w Bornem Sulinowie 

Donator: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Koszt realizacji: 84 909,09 zł, w tym dotacja 36 000,00 zł 

Okres realizacji: styczeń - grudzień 2020 

Zadanie polegało na zapewnieniu wsparcia min. 15 seniorom, osobom nieaktywnym 

zawodowo i wykluczonym społecznie w wieku 60+ poprzez realizację działań mających na 

celu aktywację, społeczne włączenie, integrację i wolontariat międzypokoleniowy. 
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2. Program: Sport Wszystkich Dzieci 

Projekt: Lokalny Animator Sportu 

Donator: Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Koszt realizacji: 15 107,04 zł, w tym dotacja 7 200,00 zł 

Okres realizacji: 1 czerwca - 30 listopada 2020 

Zadanie polegało na dofinansowaniu 50% wynagrodzenia 2 animatorów sportu pracujących 

na boisku „Orlik” w Bornem Sulinowie. 

 

 

 

 

II. PROJEKTY INWESTYCYJNE 

1. Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

 

Projekt: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza 

Parsęty 
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Donator: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Koszt realizacji: 3 051 048,96 zł,  w tym dotacja 2 593 391,61 zł (85%) 

Okres realizacji: 2018 - 2020 

Celem zadania była rewaloryzacja, uporządkowanie i rozwój terenów zieleni w mieście Borne 

Sulinowo.  

 

 

 

 

Przed inwestycją    W trakcie inwestycji 

  

Po inwestycji 
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2. Program: Fundusz Dróg Samorządowych 

Projekt: Przebudowa drogi gminnej w m. Silnowo nr 261 

 

Donator: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 

Koszt realizacji: 1 255 045,78 zł,  w tym dotacja 734 198,74 zł 

Okres realizacji: 2019 - 2020 

W ramach zadania w miejscowości Silnowo przebudowano drogę gminną o dł. 834 m. 

 

 Przed inwestycją 
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Po inwestycji 

             

 

3. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  

Projekt: Przebudowa placów zabaw w Silnowie i Radaczu, w gm. Borne Sulinowo 
 

Donator: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  

Koszt realizacji: 70 000,00 zł, w tym dotacja z EFRROW 44 541,00 zł 
 

Okres realizacji: 2020 

W ramach zadania przebudowano i wyposażono place zabaw w Silnowie (dz. nr 48/6, obr. 

Silnowo) i Radaczu (dz. nr 62/9, obr. Radacz) 

 

 

Przed inwestycją 

SILNOWO 
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RADACZ 

 

 

Po inwestycji 

SILNOWO 

 

 

RADACZ 
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4. Program: Program wyrównywania różnic między regionami III - obszar D 

 

Projekt: Likwidacja barier transportowych w Szkole Podstawowej im. Jana Nowaka-

Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie 

 

Donator: PFRON w Szczecinie  

 

Koszt realizacji: 154 488,00 zł, w tym dotacja 80 000,00 zł 

 

Okres realizacji: 2019 - 2020 

Zadanie polegało na zakupie 9-osobowego mikrobusa z windą do przewozu uczniów 

niepełnosprawnych w SP w Bornem Sulinowie. 

 

 
 

 

5. Program: Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru woj. 

zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej 

w 2020 r. 

Projekt: Modernizacja boiska treningowego do piłki nożnej w Bornem Sulinowie 

Donator: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

Koszt realizacji: 34 932,00 zł w tym dotacja 17 100,00 zł  

Okres realizacji: lipiec - wrzesień 2020 

Zadanie polegało na budowie dwóch piłkochwytów boiska i zagospodarowaniu terenu. 
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Przed inwestycją 

 

Po inwestycji 

 

 

 

6. Program: Konkurs Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2020” 

Projekt: Rozrywkowo, no i zdrowo! Sposób na nudę w Rakowie 
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Donator: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

Koszt realizacji: 12 181,68 zł w tym dotacja 10 000,00 zł  

Okres realizacji: lipiec - wrzesień 2020 

W ramach zadania w Rakowie, na dz. nr 49 obr. Rakowo, posadowiono: zewnętrzny stół do 

tenisa stołowego, zewnętrzny stół do gry w szachy/chińczyka oraz 2 betonowe stoły 

piknikowo-rekreacyjne z ławkami. 

 

Po inwestycji 

 

 

7. Program: Konkurs Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2020”  

Projekt: Budowa altany w Cieminie 

Donator: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

Koszt realizacji: 14 500,00 zł, w tym dotacja 10 000,00 zł  

Okres realizacji: lipiec - wrzesień 2020 

W ramach zadania w miejscowości Ciemino, na dz. 38/5 obr. Ciemino, posadowiono 

drewnianą altanę o wym. 4 x 4 m wraz z 2 ławostołami. 
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Przed inwestycją 

  

Po inwestycji 

 

 

8. Program: Konkurs Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2020”  

Projekt: Ogród Piknikowy w Kucharowie 

Donator: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

Koszt realizacji: 14 500,00 zł, w tym dotacja 10 000,00 zł  

Okres realizacji: lipiec - wrzesień 2020 

W ramach zadania w miejscowości Kucharowo, na dz. nr 29 obr. Kucharowo, posadowiono 

drewnianą altanę o wym. 4 x 4 m wraz z 2 ławostołami.  
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Przed inwestycją 

 

Po inwestycji 
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X. FUNDUSZ SOŁECKI  
 

W 2020 r. kwota stanowiąca Fundusz Sołecki wyniosła 392 842,07 zł, a łączna 

wartość wszystkich przedsięwzięć zrealizowanych na obszarach poszczególnych sołectw 

stanowiła 392 809,08 zł. 

1. Sołectwo Ciemino  

Nazwa zadania: Doposażenie ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej w Cieminie 

Koszt realizacji: 8 500,00 zł 

Okres realizacji: sierpień - grudzień 2020  

W ramach zadania zakupiono 2 stoły o długości 220 cm, 4 ławy bez oparcia o długości 220 

cm wykonane z drewna iglastego o grubości 5 cm. Drugą częścią zadania był zakup 

wyposażenia altany tj.: 2 stoły o długości 300 cm, 4 ławy z oparciem o długości 300 cm 

wykonane z drewna iglastego o grubości 5 cm. 

 

2. Sołectwo Dąbie   

Nazwa zadania: Modernizacja terenu rekreacyjnego w obrębie placu zabaw 

Koszt realizacji: 6 300,00 zł 

Okres realizacji: lipiec - wrzesień 2020  

W ramach zadania w miejscowości Dąbie posadowiono drewnianą altanę na planie 

sześciokąta o wymiarach 4 x 3,5 m. Wyposażeniem drewnianej altany jest stół sześciokątny 

 i 5 wolnostojących ław z oparciem.   
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3. Sołectwo Jeleń  

Nazwa zadania: Dostawa i montaż wiaty przystankowej w m. Jeleń oraz w m. Przyjezierze 

Koszt realizacji: 12 600,00 zł 

Okres realizacji: wrzesień - październik 2020  

W ramach zadania wymienione zostały 2 wiaty przystankowe w miejscowościach Jeleń i 

Przyjezierze.  

 

 

 

 

4. Sołectwo Juchowo 

Nazwa zadania: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP w  Juchowie,                    

gm. Borne Sulinowo  

Koszt realizacji: 6 795,75 zł, 
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Okres realizacji: grudzień 2020  

W ramach zadania dokonano demontażu istniejącej instalacji elektrycznej oraz wykonano 

nową instalację elektryczną i oświetleniową wraz z oprzyrządowaniem. 

 

 

 

 

5. Sołectwo Kiełpino  

Nazwa zadania: Wykonanie publicznego dostępu do jeziora Kiełpino 

Koszt realizacji: 16 974,96 zł 

Okres realizacji: czerwiec 2020  

Zadanie polegało na usunięciu i utylizacji 24 szt. karpin o średnicy ok. 40 cm, wyrównaniu 

działki o wym. 20 x 60 m (szer./dł.), przemieszczeniu mas ziemnych w obrębie 

nieruchomości oraz ułożeniu ok. 95 m
2
 płyty drogowej pełnej. 
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6. Sołectwo Krągi  

Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Krągach, gm. Borne 

Sulinowo  

Koszt realizacji: 22 691,59 zł 

Okres realizacji: październik - listopad 2020  

Zadanie polegało na modernizacji istniejącego przy Świetlicy Wiejskiej w Krągach placu 

zabaw. Poprzednie urządzenia zdemontowano. Nowe urządzenia placu zabaw stanowią: 

metalowa huśtawka podwójna, metalowa huśtawka wagowa, sprężynowiec pojedynczy 

Hipopotam, metalowy sześciobok sprawnościowy, zjeżdżalnia, sprężynowiec pojedynczy 

Motorek, metalowa karuzela krzyżowa i metalowa tablica regulaminowa.  

 

 

 
 

 

7. Sołectwo Kucharowo  

Nazwa zadania: Ogród Piknikowy w Kucharowie 

Koszt realizacji: 11 872,85 zł, 

Okres realizacji: maj - październik 2020  

Realizacja projektu "Ogród Piknikowy" obejmowała wykonanie 98 mb ogrodzenia wraz 

z furtką, a także budowę zjazdu publicznego wraz z dojściem do posesji z drogi powiatowej 

1284Z, dz. nr 51/1, na działkę nr 29 w m. Kucharowo, gm. Borne Sulinowo.              
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8. Sołectwo Liszkowo  

Nazwa zadania: Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Liszkowo gm. Borne Sulinowo  

Koszt realizacji: 10 209,00 zł, 

Okres realizacji: listopad - grudzień 2020  

W ramach zadania doposażono już istniejącą siłownię zewnętrzną w kolejne dwa podwójne 

urządzenia: prasa nożna i wioślarz oraz rower i jeździec. 

 

 

 

 

 

9. Sołectwo Łączno 

Nazwa zadania: Budowa grillo-wędzarni oraz obudowa wiaty w m. Łączno, gm. Borne 

Sulinowo  

Koszt realizacji: 13 202,74 zł 
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Okres realizacji: listopad - grudzień 2020  

W ramach zadania na stadionie wiejskim w Łącznie zbudowano grillo - wędzarnię. Istniejąca 

wiata po obwodzie została wypełniona konstrukcją szachulca. 

 

 

 

10. Sołectwo Łubowo 

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej w m. Strzeszyn - przełożenie kostki brukowej 

Koszt realizacji: 6 000,00 zł 

Okres realizacji: październik 2020  

Zadanie polegało na (przełożeniu) wyrównaniu ok. 49 m
2
 nawierzchni jezdni drogi brukowej 

w miejscowości Strzeszyn gm. Borne Sulinowo.  
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11. Sołectwo Nobliny 

Nazwa zadania: Dostawa i montaż drewnianej altany  w m. Nobliny, gm. Borne Sulinowo 

Koszt realizacji: 6 300,00 zł 

Okres realizacji: lipiec - wrzesień 2020  

W ramach zadania w miejscowości Nobliny posadowiono drewnianą altanę na planie 

sześciokąta o wym. 4 x 3,5 m. Wyposażeniem drewnianej altany jest stół sześciokątny i 5 

wolnostojących ław z oparciem.   

 

 

12. Sołectwo Piława  

Nazwa zadania: Remont grobli przy plaży w miejscowości Piława 

Koszt realizacji: 20 668,60 zł 

Okres realizacji: marzec - maj 2020  

Zadanie polegało na wykonaniu prac związanych z zagospodarowaniem terenów przyległych 

do linii brzegowej jez. Pile w m. Piława. Prace objęły umocnienie linii brzegowej palisadą, 

ułożenie ok. 150 szt. worków z piaskiem, a także uzupełnienie i rozplantowanie 70 ton piasku 

na plaży. 
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13. Sołectwo Radacz 

Nazwa zadania: Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Radaczu w komputer stacjonarny oraz 

wymiana drzwi w świetlicy 

Koszt realizacji: 8 948,82 zł 

Okres realizacji: maj – październik 2020  

W ramach zadania wymienione zostały drzwi wejściowe do Świetlicy Wiejskiej w Radaczu. 

Ponadto zakupiono: komputer stacjonarny z głośnikami, klawiaturą, myszą, drukarką 

laserową kolorową oraz tonery do drukarki. 

 

                                                                   Drzwi przed wymianą       Drzwi po wymianie 

 

14. Sołectwo Rakowo 

Nazwa zadania: Wykonanie robót ziemnych obejmujących  zagospodarowanie terenu dz. nr 

103/2 w miejscowości Rakowo.  

Koszt realizacji: 15 444,00 zł  

Okres realizacji: sierpień – październik 2020  

Zadanie zostało zrealizowane na dz. nr 103/2 w miejscowości Rakowo i polegało na 

nawiezieniu ziemi w ilości ok. 240  m
3 

oraz wyrównaniu terenu działki o pow. ok. 3 900 m
2
. 

Pod koniec października ub. roku na ww. działce zasiano trawnik. 
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15.  Sołectwo Silnowo  

Nazwa zadania: Konserwacja terenu rekreacyjnego nad jez. Pile  w Silnowie „Dolnym” oraz 

dostawa i montaż jednego podwójnego urządzenia siłowni zewnętrznej na dz. nr 144/2             

w m. Silnowo 

Koszt realizacji: 9 067,00 zł  

Okres realizacji: wrzesień – październik 2020  

Zadanie zostało zrealizowane na dz. nr 144/2 w m. Silnowo i polegało na utwardzeniu terenu 

z kostki betonowej pod wiatą, konserwacji wszystkich drewnianych ławek oraz montażu 

urządzenia siłowni zewnętrznej tj. biegacz i orbitrek. 

 

 

 

 

16. Sołectwo Starowice  

Nazwa zadania: Inicjatywa pn. „Skwer z Dębem” oraz „Jesteśmy ekologiczni”  

Koszt realizacji: 10 800,96 zł  

Okres realizacji: wrzesień – listopad 2020  

W ramach zadania zagospodarowano działkę gminną w miejscowości Starowice: dokonano 

utwardzenia terenu z kruszywa drogowego oraz betonu, zasadzono krzewy, trawy i byliny 

ozdobne. Skwer z Dębem w Starowicach został wzbogacony o elementy małej architektury, 

tj. stół z 2 ławkami, kosz do segregacji odpadów i stojak na rowery.   
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17. Sołectwo Śmiadowo 

Nazwa zadania: Ogrodzenie placu gminnego w miejscowości Śmiadowo – Kolonia, dz. nr 

2/13 obr. Dąbrowica, gm. Borne Sulinowo 

Koszt realizacji: 15 427,38 zł  

Okres realizacji: wrzesień – październik 2020  

W ramach zadania w miejscowości Śmiadowo – Kolonia, na dz. nr 2/13, wykonano ok. 130,5 

mb ogrodzenia łącznie z 2 furtkami i bramą o wys. ok. 150 cm.  

 

 

 

18. Sołectwo Uniemino   

Nazwa zadania: Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Uniemino, gm. Borne 

Sulinowo 

Koszt realizacji: 14 883,80 zł  

Okres realizacji: lipiec – październik 2020  
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Zadanie polegało na budowie siłowni zewnętrznej w m. Uniemino złożonej z 5 urządzeń: 

wioślarz, surfer i twister, biegacz i orbitrek, pedałki - 2 pary z ławką, prasa nożna 

 i stepper. 

 

 

 

Tabela 19. Zestawienie przedsięwzięć zrealizowanych w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego 

 

LP. Sołectwo ZADANIE Wykonanie (zł) 

1. CIEMINO 
Utrzymanie ładu i porządku  4 702,42 

Doposażenie ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej  8 500,00 

2. DĄBIE  

Modernizacja terenu rekreacyjnego w obrębie placu 

zabaw 
8 690,06 

Dbałość o estetykę terenów zielonych, koszenie 

traw na terenie gminnym (boiska, plac zabaw itd..) 
5 941,33 

Imprezy integracyjne - dla dzieci  i młodzieży - 

Dzień Kobiet 
1 499,87 

Zakup i dostawa stołu betonowego, piknikowego, 

rekreacyjnego z dwoma ławkami 
2 147,76 

3. JELEŃ 

Organizacja imprez dla sołectwa 1 999,97 

Utrzymanie czystości   i porządku w sołectwie 1 360,00 

Zakup namiotów i stołów biesiadnych 10 112,87 

Zakup wiat przystankowych  12 300,00 

Wykonanie chodnika o powierzchni 19 m
2
 3 321,00 

Wykonanie operatu wodno-prawnego w celu 

uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na budowę 

pomostu rekreacyjno-cumowniczego i slipu do 

wodowania łodzi lekkich na jeziorze Świdno -

Sarcze w miejscowości Jeleń 

5 000,00 

4. 

 

JUCHOWO 

 

Poprawa estetyki wsi: ławki betonowe, donice 

kwietnikowe, tuje, kwiaty sezonowe 
5 460,38 

Doposażenie świetlicy wiejskiej: 2 komputery 8 707,21 
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stacjonarne, play station, instrumenty muzyczne, 

stojak na rowery, sprzęt AGD 

Utrzymanie ładu i porządku 3 784,55 

Współpraca z organizacjami samorządowymi - 

zakup munduru bojowego dla OSP Juchowo 
2 460,00 

Wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie OSP 

Juchowo 
6 795,75 

Zakup gier do PS4 455,00 

5. KIEŁPINO 
Wykonanie publicznego dostępu do jeziora 

Kiełpino 
16 974,96 

6. KRĄGI 

Modernizacja placu zabaw przy Świetlicy wiejskiej: 

konserwacja ogrodzenia placu zabaw, naprawa 

ławek - 2 szt., wymiana karuzeli, bujaków 

sprężynowych, huśtawki równoważnej  i 

wahadłowej,  zakup zjeżdżalni 

22 691,59 

Warsztaty techniczne murarsko - stolarskie 

organizowane przez SIS Kuźnia Talentów w 

Krągach 

3 599,79 

Plenery malarskie dla dzieci i młodzieży, 

prowadzone przez malarkę Bogusławę Celer "ABC 

Malowania"  

1 998,94 

7. KUCHAROWO 

Realizacja projektu "Ogród Piknikowy"  5 353,85 

Pikniki rekreacyjne (wiosenny i jesienny) po 

pracach porządkowych na działce rekreacyjnej 
507,75 

Budowa zjazdu publicznego wraz z dojściem do 

posesji z drogi powiatowej 1284Z działka nr 51/1 

na działkę nr 29 w m. Kucharowo, gm. Borne 

Sulinowo 

6 519,00 

8. LISZKOWO 

Zakup namiotów piknikowych 2 szt.  2 500,00 

Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną 10 209,00 

Doposażenie Świetlicy wiejskiej 2 785,52 

Zakup i montaż wiaty przystankowej w 

miejscowości Liszkowo 
5 965,50 

Sporządzenie mapy do celów projektowych dla 

działki nr 169 obręb Liszkowo 
738,00 

9. ŁĄCZNO 

Strefa rekreacyjno - wypoczynkowa na terenie 

Stadionu wiejskiego we wsi Łączno 
5 000,00 

Budowa letniego grilla zewnętrznego  8 202,74 

10. ŁUBOWO 

Zakup wiaty przystankowej w Strzeszynie 3 751,50 

Zakup namiotów handlowych - 1 duży, 1 mały 4 448,00 

Zakup stołów i ławek ogrodowych 2 931,24 

Organizacja spotkań kulturalno - sportowych 3 935,76 
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Zakup nagłośnienia  10 000,00 

Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Łubowo 8 000,00 

Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeszyn - 

przełożenie kostki brukowej 
6 000,00 

Remont Placu obok świetlicy 4 268,10 

Utrzymanie ładu i porządku 999,78 

Zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowej grupy 

LKS w Łubowie 
1 720,96 

Doposażenie świetlicy wiejskiej : Kuchnia 

indukcyjna/elektryczna 
2 299,00 

11. NOBLINY 

Organizacja Festynu pod nazwa "Dzień Noblin 

2020" 
1 699,82 

Zakup altany ogrodowej 6 300,00 

Modernizacja terenów gminnych służących 

sołectwu jako miejsce rekreacji  i wypoczynku 
5 083,08 

Utrzymanie ładu i porządku 697,75 

12. PIŁAWA 

Remont grobli przy plaży w miejscowości Piława 20 668,60 

Zakup i wykonanie znaków - tabliczek 

kierunkowych i informacyjnych do miejscowości 

Piława 

1 916,30 

13. RADACZ 

Zakup namiotu i zestawów biesiadnych 6 200,00 

Wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy 

wiejskiej 
4 259,51 

Zakup ławek wolnostojących z oparciem za kwotę 

6540,49 zł do ustawienia na terenie gminnym w 

sołectwie Radacz 

6 494,40 

Doposażenie świetlicy wiejskiej: komputer 

stacjonarny, drukarka laserowa kolorowa, tonery do 

drukarki  

4 689,31 

Organizacja warsztatów tematycznych 1 000,00 

Estetyka wsi 5 401,77 

Zakup stojaków na rowery 578,00 

14. RAKOWO 

Ogólnodostępna strefa rekreacji w Rakowie 13 284,00 

Organizacja spotkań integracyjnych dla 

mieszkańców sołectwa 
705,13 

Zakup namiotu imprezowego  3 170,00 

Stół piknikowy betonowy z dwoma ławkami 2 111,67 

Jesienne zasianie trawnika na terenie 

ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej w m. Rakowo, 

dz. nr 103/2 

2 160,00 

Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Rakowie  525,00 

15. SILNOWO 

Zakup sprzętu i wyposażenia służącego orgnizacji 

imprez w Sołectwie Silnowo 
14 992,54 

Organizacja imprez cyklicznych w sołectwie 2 100,00 

Konserwacja terenu rekreacyjnego nad J. Pile                      

w Silnowie "dolnym" 
4 567,00 
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Dostawa i montaż jednego podwójnego urządzenia 

siłowni zewnętrznej  
4 500,00 

Poprawa estetyki wsi 632,84 

16. STAROWICE 

Skwer z dębem 7 496,47 

jesteśmy ekologiczni 3 304,49 

Zakup wędzarni i sztućców do grilla 1 769,00 

17. ŚMIADOWO 

Grodzenie dwóch placów gminnych w 

miejscowości Śmiadowo działka 8/3 i Śmiadowo 

Kolonia działka 2/13 

15 427,38 

18. UNIEMINO  

Siłownia zewnętrzna - zakup, montaż urządzeń 14 983,00 

Organizacja imprezy kulturalno - sportowej 259,98 

Nagrody dla dzieci sołectwa za udział w 

konkursach, zabawach bożonarodzeniowych 
600,00 

Zakup nasadzeń - kwiatów, krzewów, ziemi wraz z 

kosztem dostawy 
180,00 

Zakup nagród dla dzieci związanych z zabawą na 

świeżym powietrzu - m.in.. Wszelkie zabawki do 

piaskownicy, piłki, mini bramy, koszt dostawy 

412,89 

  

RAZEM: 392 809,08 

 

 

XI. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  
 

Roczny Program współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi  

na 2020 r. został przyjęty przez Radę Miejską w Bornem Sulinowie uchwałą Nr XV/173/2019 

z dnia 28 listopada 2019 r. Przedmiotem Programu była realizacja części zadań publicznych  

o charakterze lokalnym, należących do zadań własnych Gminy. Sprawozdanie z realizacji 

Programu zostało przyjęte przez Radę Miejską w dniu 29 kwietnia 2021 r.  

Podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu były: 

a) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwalająca Program, jako organ stanowiący 

Gminy, 

b) Burmistrz Bornego Sulinowa koordynujący realizację Programu, 

c) realizatorzy programu: 

- ze strony Gminy Borne Sulinowo - referaty Urzędu Miejskiego i jednostki 

organizacyjne zajmujące się problematyką, o której mowa w niniejszym Programie, 

 - organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku 

publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy. 

Termin realizacji Programu: 1 stycznia 2020 r. - 31 grudnia 2020 r. 
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Zlecanie zadań publicznych (w formie wsparcia i powierzenia) przez Gminę Borne 

Sulinowo organizacjom pozarządowym w 2020 r. odbywało się na podstawie otwartego 

konkursu ofert oraz w trybie tzw. „małych grantów” (zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który dopuszcza 

możliwość złożenia przez organizacje pozarządowe ofert z pominięciem otwartego konkursu 

ofert). 

 

Tabela 20. Wysokość środków publicznych zawartych w ogłoszeniu konkursowym (zgodnie z zarządzeniem  

nr 1/2020 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w poszczególnych zakresach) 

Lp. Działanie 

Środki zaplanowane  

w budżecie  

na 2020 r.  (zł) 

Środki przyznane 

organizacjom 

pozarządowym w 2020 r. 

(zł) 

1. 
Wspieranie  

i upowszechnianie kultury 

fizycznej 

129.000,00 

 

129.000,00 

 

2. 
Przeciwdziałanie uzależnieniom  

i patologiom społecznym 
15.000,00 15.000,00 

3. 
Działalności na rzecz osób  

w wieku emerytalnym 
13.500,00 9.500,00 

4. 

Działalności na rzecz integracji 

społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

15.000,00 

 

13.206,00 

5. 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego  
9.000,00 9.000,00 

6.  

Ekologia i ochrona zwierząt  oraz 

ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego 

5.750,00 

 

5.750,00 

 

Razem  187.250,00 181.456,00 

 

W dniu 27 stycznia 2020 r. zarządzeniem nr Nr 12/2020 Burmistrza Bornego Sulinowa 

powołana została Komisja Konkursowa  do  oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert. 

Komisja Konkursowa dokonała oceny 20 ofert. Przyznane przez Komisję kwoty zostały 

przedstawione do akceptacji Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 

Na  realizację zadań  publicznych w 2020 r. w ramach otwartego konkursu ofert 

przeznaczono łącznie kwotę 181.456,00 zł.  
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W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej na zakresy ujęte w Programie 

współpracy z organizacjami pozarządowymi przeznaczono organizacjom następujące kwoty 

zgodne z Tabelą 25. 

 

Tabela 21. Zestawienie organizacji, z którymi  Burmistrz Bornego Sulinowa  

w ramach otwartego konkursu ofert podpisał umowy na realizację zadań publicznych w 2020 r. 

L.p 
Organizacja Nazwa zadania 

Wysokość  

otrzymanej dotacji 

1.  Stowarzyszenie 

„STACJA 

KULTURA” 

Organizacja III Międzynarodowego Pleneru 

Artystycznego Stacja Kultura 2020 

3.000,00 zł 

2.  Okręg Polskiego 

Związku 

Wędkarskiego  

w Koszalinie 

Organizacja „Drużynowych Zawodów 

Wędkarskich o Puchar Burmistrza Bornego 

Sulinowa” i „Drużynowych zawodów 

Wędkarskich im. H. Jackowskiego” 

4.000,00 zł 

3. Stowarzyszenie Be 

Happy 

Aktywna Integracja! 2.500,00 zł 

4. Odział Rejonowy 

Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów w 

Szczecinku  

„Senior potrafi” – integracja seniorów z 

miejscowości Łubowo i okolic 

3.000,00 zł 

5. Stowarzyszenie 

Wyprzedzić Czas 

Seniorzy w akcji 2.500,00 zł 

6. Ludowy Klub 

Sportowy „Orzeł” 

Łubowo 

Organizacja współzawodnictwa sportowego 

w zakresie piłki nożnej drużyny seniorów. 

29.000,00 zł 

W związku z pandemią 

na wniosek klubu 

aneksem z dnia  

27 lipca 2020 r. kwota 

dotacji została 

zmniejszona do   kwoty 

24.600,00 zł 

7. Ludowy Klub 

Sportowy „Orzeł” 

Łubowo 

Organizacja współzawodnictwa sportowego 

w zakresie piłki nożnej drużyn 

młodzieżowych. 

9.000,00 zł 

 

8. Klub Sportowy 

„Pionier 95” Borne 

Sulinowo 

Organizacja współzawodnictwa sportowego 

w zakresie piłki nożnej drużynowej seniorów 

z terenu gminy Borne Sulinowo 

26.000,00 zł 

W związku z pandemią 

na wniosek klubu 

aneksem z dnia  

5 października 2020 r. 

kwota dotacji została 

zmniejszona do kwoty  

23.251,00 zł 
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9. Klub Sportowy 

„Pionier 95” Borne 

Sulinowo 

Szkolenie w piłce nożnej dla dzieci i 

młodzieży z Gminy Borne Sulinowo 

31.000,00 zł 

W związku z pandemią 

na wniosek klubu 

aneksem z dnia 5 

października 2020 r. 

kwota dotacji została 

zmniejszona  do kwoty 

27.592,00 zł 

10. Uczniowski Klub 

Sportowy „Astron” 

„Na ruch stawiamy o zdrowie dbamy” 

promocja zdrowego trybu życia i aktywności 

fizycznej. 

1.500,00 zł 

11. Stowarzyszenie dla 

dzieci  

i młodzieży ze 

środowisk lokalnych 

„POMOST” 

Karpacz – Czechy gaz do dechy 3.000,00 zł 

W związku z 

pandemią,  

w dniu  9 lipca 2020 r.,  

podpisane  zostało 

porozumienie w 

sprawie rozwiązania 

umowy za 

porozumieniem stron. 

Dotacja w całości 

została zwrócona na 

konto Urzędu 

Miejskiego 

12. Stowarzyszenie 

Kulturalne „Folklor” 

X Jubileuszowy Przegląd Zespołów 

Śpiewaczych i Kapel pn. „Wiosenny Piknik 

Folk”  

w Jeleniu 

3. 000,00 zł 

W związku z 

pandemią,  

w dniu  21 września 

2020 r.,  podpisane 

zostało porozumienie 

w sprawie rozwiązania 

umowy za 

porozumieniem stron. 

Dotacja w całości 

została zwrócona na 

konto Urzędu 

Miejskiego. 

13. Stowarzyszenie 

Trzeźwościowe Klub 

Abstynenta „Pierwszy 

Krok” 

Lepsza przyszłość bez alkoholu 15.000,00 zł 

14. Borneński Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

Na karuzeli życia 4.000,00 zł 

15. Towarzystwo 

Przyjaciół Piławy 

Wiosenne i jesienne sprzątanie rzeki Piławy  

- promowanie działań ekologicznych 

2.750,00 zł 

16. Klub Sportowy 

„Borbul” 

„MŁODZI CIAŁEM  

- MŁODZI DUCHEM”  

3.000,00 zł 
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- Integracja dzieci i młodzieży z seniorami 

poprzez wspólną grę w bule 

17. Stowarzyszeniem 

Miłośników 

Miejscowości Radacz 

IX Festiwal Dyni 3.000,00 zł 

W związku  

z pandemią,  

w  dniu  24 sierpnia 

2020 r.,  podpisane  

zostało porozumienie 

w sprawie rozwiązania 

umowy za 

porozumieniem stron. 

Dotacja w całości 

została zwrócona na 

konto Urzędu 

Miejskiego. 

18. Stowarzyszenie 

„Promyk Nadziei” 

Promykowa fabryka wrażeń  

– II etap 

10.206,00 zł 

19. Uczniowski Ludowy 

Klub Sportowy 

Taekwondo 

Organizacja całorocznych zajęć sportowych 

Taekwondo (w tym organizacja zimowego  

i letniego obozu przygotowawczego, 

zawodów sportowych  

i realizacja programów „Organizator sportu 

dzieci  

i młodzieży w środowisku wiejskim” oraz 

„Zachodniopomorski Talent) 

23.000,00 zł 

20. Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie 

Tworzących Przyjaciół 

XVI Ogólnopolski Plener Artystyczny – 

Borne Sulinowo bezsprzecznie 

 - bajecznie 

3.000,00 zł 

W związku z 

pandemią,  

w dniu 25 maja 2020 r., 

podpisane  zostało 

porozumienie w 

sprawie rozwiązania 

umowy za 

porozumieniem stron. 

Dotacja została w 

całości zwrócona na 

konto Urzędu 

Miejskiego. 

 

 

REALIZACJA ZADAŃ W TRYBIE POZAKONKURSOWYM 

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie Gmina Borne Sulinowo zlecała organizacjom zadania publiczne 

w trybie pozakonkursowym, tj. na zasadach tzw. „małego grantu”. Kwota dofinansowania 

organizacji w ww. trybie nie mogła przekraczać 10 000,00 zł, a termin realizacji zadania nie 

mógł być dłuższy niż 90 dni.   
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W 2020 r. na realizację zadań publicznych w formie małych grantów przedstawiciele 

organizacji pozarządowych  złożyli  8 ofert. Tak niska w porównaniu z rokiem ubiegłym 

aktywność  organizacji w składaniu ofert  i realizacji zadań publicznych (w 2019 r. 

organizacje złożyły łącznie 24 oferty)  była konsekwencją panującej pandemii COVID – 19.  

 

 

Tabela 22. Zestawienie organizacji, które w 2020 r. realizowały zadania publiczne  

- w trybie pozakonkursowym  - „małe granty” 

1. Koło Gospodyń Wiejskich w 

Łubowie  

Pokoleniowe w garach mieszanie 2.000,00 zł  

2. Akrobatyczny Ludowy Klub 

Sportowy  

Mikołajkowe Mistrzostwa Miasta 

Bornego Sulinowa  

2.500,00 zł  

3. Akrobatyczny Ludowy Klub 

Sportowy 

Wyjazd dzieci z klubu sportowego ALKS 

Borne Sulinowo na zawody do Skarszew 

na Międzynarodowe mistrzostwa Polski 

FIT KIDS” 

740,00 zł  

5. Stowarzyszenie Miłośników 

Historii Militarnej Bornego 

Sulinowa  

Symboliczny Zlot Pojazdów Militarnych 

w czasach pandemii Covid - 19 

5.000,00 zł  

6. Stowarzyszenie Kuźnia 

Talentów 

Rodzinny Spływ Kajakowy 2.000,00 zł  

7. Szczecinecka Organizacja 

Turystyczna  

HISTORYCZNA ŚCIEZKA 

ROWEROWO  

– PIESZA „PO BUNNKRACH 

POLIGONU  GROSS BORN – SEKTOR 

XVI” 

 3.000,00 zł 

8. Fundacja „Po Uśmiech”  Energicznie przeciw Covid 

 

3.000,00 zł  

 

 

POZAFINANSOWE  FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

W 2020 r. zostały zrealizowane również pozafinansowe formy wsparcia działalności 

organizacji pozarządowych przez samorząd lokalny, takie jak: 

a) pomoc w aplikowaniu o środki zewnętrzne (spotkania informacyjno – doradcze, 

pomoc w przygotowaniu aplikacji, informowanie o naborach wniosków na realizację 

określonych zadań za pomocą ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, 

pocztą e – mail, 

b) pomoc w pisaniu „miękkich” projektów, 

c) udzielanie przez pracownika ds. organizacji pozarządowych informacji w sprawie 

wypełniania druków ofert i sprawozdań (konkursy ofert, tryb „małych grantów”), 

d) promocja lokalnych organizacji poprzez rozpowszechnianie najciekawszych działań, 

inicjatyw, programów realizowanych przez organizacje pozarządowe, 
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e) aktualizowanie i rozbudowywanie informacji o organizacjach pozarządowych 

działających na terenie gminy Borne Sulinowo na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego (www.bornesulinowo.pl – link „Organizacje pozarządowe”) oraz  

publikowanie na stronie informacji istotnych dla organizacji pozarządowych – 

uchwały, programy, zarządzenia o konkursach, nabory wniosków; 

f) informowanie o szkoleniach organizowanych dla przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, 

g) udostępnianie sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim do spotkań i posiedzeń 

zarządów organizacji pozarządowych, 

h) pomoc merytoryczna pracownika ds. organizacji pozarządowych w zakładaniu  

i rejestracji stowarzyszeń, klubów sportowych oraz tworzeniu statutów organizacji, 

i) uaktualnianie bazy organizacji pozarządowych na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Bornem Sulinowie.  

 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE  

W 2020 R.  PRZY WSPARCIU FINANSOWYM GMINY BORNE SULINOWO 

 

 

Zadanie pn. „Organizacja III Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Stacja Kultura 

2020” zrealizowane przez Stowarzyszenie „STACJA KULTURA”.  

Wartość zrealizowanego projektu: 3.440,17 zł, w tym dotacja 3.000,00 zł.  

W ramach cyklicznie realizowanego projektu, w dniach 1 sierpnia - 30 września 2020 

r., Stowarzyszenie „Stacja Kultura” zorganizowało plener artystyczny dla 12 artystów  

z Polski, w tym z Bornego Sulinowa i z zagranicy (Niemcy i Hiszpania). Artyści,  jak co roku 

zakwaterowani zostali w Pałacu Siemczyno, jednak całe przedsięwzięcie miało charakter 

„wędrowny” – warsztaty oraz prezentacja prac odbyły się w wielu miejscowościach 

województwa zachodniopomorskiego, m.in. w: Siemczynie, Bornem Sulinowie, Szczecinku. 

Unikatowość projektu polegała na tym, że publiczność mogła obserwować malarzy  

i rzeźbiarzy podczas pracy. Efektem plenerowych działań było powstanie ok. 40 prac 

wykonanych różnymi technikami i wydanie gazetki poplenerowej. Prace zostały 

zaprezentowane m.in. w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie. 
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Zadanie pn. „Lepsza przyszłość bez alkoholu” 

Wartość zrealizowanego projektu: 15.000,00 zł (powierzenie zadania – brak wkładu 

własnego).  

 W ramach projektu realizowanego w okresie od 15 lutego do 31 grudnia 2020 r., 

Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Pierwszy Krok” zorganizowało dla swoich 

członków dwie wycieczki – Wycieczkę Rodzinną na Dzień Dziecka do JuraParku  

w Solcu Kujawskim (udział 50 osób) i Wyjazd Rodzinno - Trzeźwościowy do Władysławowa  

i na Hel (24 osoby).  

 Mimo trudnych, pandemicznych warunków stowarzyszenie nie zrezygnowało  

z organizacji ważnego działania – imprezy choinkowej dla dzieci.  

Z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa związanych z koronawirusem, dzieciom    

z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową wręczone zostały paczki świąteczne, 

Tym samym „Pierwszy Krok” zrealizował wszystkie działania wpisane do oferty.  
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Zadanie pn. „Promykowa fabryka marzeń” zrealizowane przez Stowarzyszenie 

„Promyk Nadziei” 

Wysokość udzielonej dotacji: 10.206,00 zł, wysokość wykorzystanej dotacji  

5.665.65,00 zł.  

 W okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 r., Stowarzyszenie „Promyk Nadziei” 

zorganizowało dla swoich podopiecznych – niepełnosprawnych dzieci i ich rodziców  

- działania, których celem było m.in. pobudzenie ich aktywności fizycznej, polepszenie 

umiejętności interpersonalnych oraz rozwój funkcji poznawczych. W ramach projektu zarząd 

stowarzyszenia zorganizował  Rodzinny spływ kajakowy rzeką Piławą dla 30 uczestników; 

wydarzenie okolicznościowe o charakterze integracyjno - sportowo - kulturalnym - Dzień 

Dziecka i Rodziny dla 32 osób oraz wyjazd do Poznania do Muzeum  

Czekolady dla 30 osób. W związku z trwająca epidemią COVID - 19 stowarzyszenie 

odstąpiło od wyjazdu do Teatru Muzycznego w Gdyni (Teatr odwołał wszystkie spektakle do 

końca roku). Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona na konto Urzędu Miejskiego.   

 

 

 

Zadanie pn. „Senior potrafi” – integracja seniorów z miejscowości Łubowo i okolic, 

zrealizowane przez Odział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów w  Szczecinku - Koło Terenowe w Łubowie. 

Wartość projektu: 3.440,17 zł, w tym dotacja 3.000,00 zł  

W ramach zadania seniorzy zamieszkujący gminę Borne Sulinowo integrowali się poprzez 

zwiedzanie w Dobrzycy pięknych Ogrodów Hortulus (48 osób) oraz w ciekawy sposób 

pożegnali lato organizując nad jeziorem Lubicko w Łubowie Piknik na zakończenie lata  

(60 osób).  
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Zadanie pn. „Wiosenne i jesienne sprzątanie rzeki Piławy”, zrealizowane przez 

Towarzystwo Przyjaciół Piławy.  

Wartość projektu: 4.173,56 zł, w tym dotacja 2.743,73 zł. 

W ramach zadania  członkowie stowarzyszenia zorganizowali i przeprowadzili dwie akcje 

sprzątania rzeki z wykorzystaniem kajaków: 

 wiosenne sprzątanie rzeki na odcinku od jeziora Rakowo do Zdbic (41 km)  

– uprzątnięto ponad tonę śmieci (w akcji uczestniczyło ponad 70 osób); 

 jesienne sprzątanie rzeki na odcinku od jeziora Rakowo do Zdbic oraz brzegu  

w rejonie Zalewów Nadarzyckich – uprzątnięto ponad 540 kg śmieci  (w akcji 

uczestniczyło  40 osób). 

Formą podziękowania uczestnikom  dwóch akcji było zorganizowanie ogniska, podczas 

którego wymieniono się informacjami o stanie zabrudzenia linii brzegowych naszych wód, 

ale przede wszystkim grupa zintegrowała się, co z cała pewnością przełoży się na wysoką 

frekwencję w kolejnych proekologicznych akcjach Towarzystwa Przyjaciół Piławy. 
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Zadanie pn. „Pokoleniowe w garach mieszanie” , zrealizowane przez Koło Gospodyń 

Wiejskich   

Wartość zrealizowanego projektu: 2.402,84 zł, w tym dotacja 2.000,00 zł. 

W ramach zadania  członkinie  KGW przeprowadziły warsztaty - 4 spotkania,  na których 

przygotowane zostały potrawy świąteczne (krokiety, barszcz czerwony, pierogi  

z kapustą i grzybami, pieniki, ciasteczka amoniaczki, kompot z suszu, śledzie). Do udziału  

w warsztatach również zaproszone zostały dzieci i młodzież. Przygotowane potrawy,  

w formie paczek świątecznych, przekazane zostały osobom samotnym i potrzebującym. 

Dzięki  tej akcji  aż 31 mieszkańców Łubowa mogło tradycyjnie, w godny sposób spędzić 

bożonarodzeniowy czas. W ramach otrzymanej dotacji  zakupiono sprzęt AGD oraz 

niezbędne produkty niezbędne do przygotowania wigilijnych potraw. 

 

 

 

Dla organizacji pozarządowych 2020 rok był niezwykłym czasem, pełnym 

niepewności. COVID-19 odcisnął swoje piętno w każdej sferze życia, a szczególnie mocno 

uderzył w trzeci sektor - sferę społeczną, ukierunkowaną na pomoc ludziom najbardziej 

potrzebującym. Zarządy klubów z dnia na dzień stały się bezradne wobec rzeczywistości, 

która  zaburzyła ich wszystkie plany.  W tym czasie bardzo często pojawiały się pytania -  czy 

okresowo wprowadzane obostrzenia pozwolą zrealizować zaplanowane działania, czy do 

udziału w projektach zgłosi się odpowiednia, zadeklarowana w ofertach liczba osób, czy po 

zdjęciu zakazów związanych z pandemią COVID - 19 będzie wystarczająco dużo czasu na  

przygotowanie spotkań, warsztatów, wyjazdów, czy uda się pozyskać sponsorów, zgromadzić 
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zadeklarowany w ofertach wkład własny i czy mimo zachowania wszystkich środków 

ostrożności, podczas realizacji zadań, istnieje ryzyko zarażenia się wirusem?  

Borniańskosulinowskie organizacje, zważywszy na bardzo trudny czas, wyjątkowo 

dobrze poradziły sobie z organizacją zaplanowanych działań. W otwartym konkursie ofert 18 

organizacji zaproponowało przeprowadzenie 20 zadań i tylko 4 organizacje wystąpiły do 

Burmistrza Bornego Sulinowa z wnioskiem o odstąpienie od umowy i możliwość zwrotu 

całości dotacji. Niektóre z  organizacji pozarządowych realizowały swoje projekty  

w ograniczonym zakresie, rezygnując z niektórych działań, co wiązało się ze zwrotem  tylko 

niewykorzystanej części dotacji. 

W mniejszym zakresie zarządy klubów podejmowały decyzję o organizacji zadań 

publicznych dofinansowanych ze środków uzyskanych z budżetu Gminy Borne Sulinowo  

w trybie „małych grantów. Jednak te nieliczne stowarzyszenia, które podjęły ryzyko 

zaplanowania i realizacji działań w tak niepewnym czasie, uczyniły to wzorcowo, 

dostosowując się do obostrzeń i możliwości realizacji zadań z wykorzystaniem systemów 

informatycznych (prowadzenie zajęć on – line).  

 

XII. POLITYKA SPOŁECZNA 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie jest 

wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Borne Sulinowo działającą w formie jednostki 

budżetowej. Ośrodek realizuje zadania zlecone i zadania własne gminy m. in. w zakresie 

pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. 

Misją Ośrodka jest wspieranie oraz wzmacnianie rodzin i osób poprzez świadczenie 

usług na wysokim poziomie, które spełniają potrzeby i oczekiwania klientów – mieszkańców 

gminy.  

Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków własnych gminy oraz ze środków 

budżetu państwa. Duże znaczenie dla jego funkcjonowania i realizacji poszczególnych zadań, 

głównie opiekuńczych mają również środki finansowe pozyskiwane z programów 

współfinansowanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i Fundusz 

Solidarnościowy. 

W 2020 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie 

realizował szerokie spectrum działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu.  

Wszystkie zadania realizowane przez Ośrodek wpisują się w Strategię Rozwiązywania 

Problemów Społecznych dla gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2025 przyjętą Uchwałą Nr 

XXXII/333/2017  Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2017 r. 

pomimo że od 14 marca 2020 roku obowiązuje w Polsce stan zagrożenia 

epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Ośrodek Pomocy 

Społecznej funkcjonował nieprzerwanie. Cały czas świadczona była pomoc oraz wypłacane 
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były świadczenia. Wprowadzono możliwość telefonicznego wnioskowania o świadczenia z 

pomocy społecznej oraz przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego w tej 

formie. Przeprowadzane były interwencje w miejscu zamieszkania osób wymagających 

wsparcia, monitorowana była sytuacja osób starszych, niepełnosprawnych czy też 

bezdomnych, z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności.  

MGOPS zapewnił pomoc wszystkim osobom potrzebującym wsparcia.  

Przy realizacji pomocy osobom przebywającym w kwarantannie i izolacji Ośrodek 

Pomocy Społecznej mógł liczyć na wsparcie wolontariuszy ze Stowarzyszenia Miłośników 

Militarnej Historii Bornego Sulinowa. Wolontariusze, w ścisłej współpracy z pracownikami 

socjalnymi w początkowych miesiącach epidemii dostarczali rodzinom będącym  

w kwarantannie i izolacji żywność, konieczne leki lub inne artykuły pierwszej potrzeby, a 

także dokonywali na rzecz tych osób zakupów.  Pomoc tej  lokalnej organizacji pozarządowej 

była nieoceniona.  

Uruchomiono dodatkowy numer telefonu, pod którym swoje potrzeby mogli i nadal 

mogą zgłaszać osoby starsze i niepełnosprawne. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie 

zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2018, poz. 1358), prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

przysługiwało osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał: 

  701,00 zł – dla osoby samotnie gospodarującej, 

  528,00 zł – dla osoby w rodzinie. 

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosiła 645,00 zł. 

W 2020 roku liczba rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodka uległa zmniejszeniu  

w stosunku do roku 2019. Z pomocy społecznej w 2020 r. skorzystało łącznie 316 rodzin,  

w tym na wsi 148 (liczba osób w rodzinach 711). Szczegółowe dane przedstawia Tabela 26.  

 

 

Tabela 23. Liczba rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodka 

Wyszczególnienie 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenie 

Liczba rodzin 
Liczba osób w 

rodzinach 

ogółem 
w tym na 

wsi 

 

Świadczenia przyznane w 

ramach zadań zleconych i 

własnych OGÓŁEM 

440 316 148 711 

w tym: 

świadczenia pieniężne 
232 228 118 521 

świadczenia niepieniężne 222 150 62 436 
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Liczbę rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodka w latach 2019 -2020 ze względu na 

powód trudnej sytuacji życiowej z uwzględnieniem procentowego udziału w ogólnej liczbie 

rodzin korzystających z pomocy zawiera Tabela nr 27. 

 

Tabela 24. Liczba rodzin korzystających z pomocy ze względu na powód sytuacji życiowej 

Lp. Wyszczególnienie 2019 % 2020 % 

1. Ubóstwo 296 84,81 225 71,20 

2. Sieroctwo 0 0 0 0 

3. Bezdomność 9 2,57 8 2,53 

4. potrzeba ochrony macierzyństwa 44 15,18 39 12,34 

w tym: wielodzietność 42 12,03 32 10,13 

5. Bezrobocie 143 40,97 122 38,61 

6. Niepełnosprawność 134 38,39 126 39,87 

7. długotrwałej lub ciężkiej choroby 200 57,30 186 58,86 

8. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w 

rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

49 14,04 39 12,34 

9. przemoc w rodzinie 5 1,43 3 0,95 

10 alkoholizm  lub narkomania 35 10,02 39 12,34 

11. trudności w przystosowaniu do 

życia po zwolnieniu z zakładu 

4 1,14 3 0,95 

Świadczenia przyznane w 

ramach zadań zleconych 
8 7 2 9 

Świadczenia przyznane w 

ramach zadań własnych 
432 309 146 703 

Pomoc udzielana w postaci 

pracy socjalnej ogółem 
x 45 22 109 

w tym wyłącznie w postaci 

pracy socjalnej  
x 6 5 22 

Praca socjalna prowadzona w 

oparciu o kontrakt socjalny 

Liczba kontraktów 

socjalnych         

Liczba osób objęta kontraktami 

socjalnymi 

17 18 
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karnego 

 

12. zdarzenie losowe  i sytuacja kryzysowa 1 0,28 0 0 

 

 

Pomoc w zakresie dożywiania 

 

W 2020 roku Ośrodek kontynuował realizację rządowego programu ustanowionego 

Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (M.P. z 

2018r. poz. 1007), który przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom 

spełniającym kryterium w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art.8 ustawy o 

pomocy społecznej.  

Pomocą w formie świadczenia niepieniężnego w postaci posiłku w 2020 roku objętych 

zostało 138 dzieci i młodzieży (dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – 

38, uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 109) oraz 8 osób dorosłych (osoby 

chore, niepełnosprawne, w podeszłym wieku, bezdomne). 

Ze świadczenia pieniężnego na zakup żywności w ramach programu skorzystało 146 

osób. Koszt jednego świadczenia pieniężnego na zakup żywności wynosił  226,89 zł. 

Realizacja programu w okresie trwającej epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 

była bardzo trudna. Przerwy w nauce, nauka zdalna i nieznane terminy powrotu dzieci do 

szkół na nauczanie stacjonarne w zasadniczy sposób zaburzały realizację programu. Ośrodek 

Pomocy Społecznej zamiennie realizował dożywianie dzieci przyznając zasiłki pieniężne, aby 

w ten sposób wspomóc rodziny w zapewnieniu żywności i posiłków, w czasie gdy dzieci 

przebywały w domu kontynuując naukę zdalną. Łącznie w 2020 roku w ramach programu 

Ośrodek objął pomocą 439 osób.  

 

 

Wykres 13. Posiłek w szkole i w domu – liczba osób korzystających z programu 

 

 

38 

109 

8 

146 

Dzieci do lat 7 

Dzieci i młodzież 

do ukończenia 

szkoły 

ponadgimnazjalnej 

Dorośli 
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Pomoc żywnościowa 

 

Tutejszy Ośrodek w imieniu Gminy Borne Sulinowo prowadzi dystrybucję artykułów 

żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (2014-2020). 

 W roku 2020 pozyskano z Banku Żywności za pośrednictwem Szczecineckiej 

Fundacji na rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych pomoc 

żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, którą 

wydawano potrzebującym z magazynu żywnościowego mieszczącego się przy Ośrodku. 

Pomocą żywnościową objęto 904 osoby. 

 

Praca socjalna 

 

Praca socjalna świadczona była na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich 

środowisku społecznym, jak również na rzecz zapobiegania pogorszeniu się ich sytuacji. 

Celem pracy socjalnej było umożliwienie, wspieranie lub wywoływanie zmiany sposobu 

funkcjonowania osób i rodzin oraz jej otoczenia, a także wzmacnianie potencjału osób i 

rodzin do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych. W roku 2020 pracą socjalną 

objętych było 45 osób. 

 

Usługi opiekuńcze  

 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, 

opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości 

podtrzymanie kontaktu z otoczeniem. 

Pomoc w postaci usług opiekuńczych przyznano osobom, które ze względu na wiek, 

niepełnosprawność lub długotrwałą i ciężką chorobę wymagały wsparcia innych osób.  

W grupie tej znajdowały się zarówno osoby samotne, jak i osoby posiadające rodzinę 

(niemożność zabezpieczenia adekwatnego do potrzeb wsparcia osoby chorej). W zależności 

od potrzeb wymiar godzin pracy wynosił w środowisku od 2 godzin tygodniowo do 15 

godzin tygodniowo. Usługi świadczone były w dni robocze. 

W roku 2020 z tej formy pomocy skorzystało 68 osób, wypracowano 12.181 godzin usług.  

Usługi opiekuńcze świadczone były przez 7 opiekunek w ramach umowy o pracę oraz 

8 opiekunów w ramach umów cywilnoprawnych. 

 

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

 

Usługi te polegają na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do 

samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowaniu umiejętności zaspokajania 

podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, 

motywowaniu do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzeniu treningów umiejętności 

samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieraniu, także w formie asystowania w 

codziennych czynnościach życiowych. 
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Wyżej wymienioną formą pomocy objęto 8 osób. Łączna liczba godzin 

przepracowanych w 2020 roku wyniosła – 1.673 (o 173,5 godziny mniej niż w roku 2019 – 

spadek o 9,4%). W okresie sprawozdawczym SUO dla osób dorosłych świadczone były przez 

1 osobę w ramach umowy o pracę. 

 

 

Program „Opieka 75+” 

 

W ramach zwiększenia dostępności usług opiekuńczych dla osób samotnych, w wieku 

75 lat i więcej, w roku sprawozdawczym gmina przystąpiła do programu „OPIEKA 75+”. 

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych,  

w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również 

pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej.  

W ramach programu otrzymano dotację celową w wysokości 32 400,00 zł, 

wykorzystano 29 775,00 zł. Środki finansowe przeznaczono na zwiększenie liczby godzin 

usług opiekuńczych, u osób które już korzystały z takich usług, a także dofinansowano  

usługi opiekuńcze dla osób, które ich nie otrzymywały wcześniej (nowe środowiska). 

Pomocą w formie usług dofinansowanych w ramach Programu 75+ objęto 36 osób, a liczba 

świadczonych usług wynosiła 3346 godzin.  

 

 

 Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020 

 

Program miał na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem  

o niepełnosprawności ze wskazaniami. 

Program realizowany był w okresie 01.03.2020r.- 31.12.2020r.,wsparciem objęto 9 

osób, liczba świadczonych usług wynosiła 1835 godzin.  

Gmina Borne Sulinowo otrzymała dotację na Program w wysokości 20 070,00 zł, 

wydatkowano kwotę 17501,99 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 2568,01 zł została 

zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego. 

 

 

Program „Wspieraj Seniora”   

 

Program  Wspieraj Seniora realizowano w ramach Solidarnościowego Korpusu 

Wsparcia Seniorów. Celem Programu było zapewnienie wsparcia dla osób w wieku 70 lat i 

więcej, którzy w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 zdecydowali się na pozostanie w 

domu, a nie mieli możliwości przy wykorzystaniu własnych sił i zasobów, np. poprzez 

wsparcie rodziny, zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. W szczególnych 

przypadkach pomoc mogła być udzielona również osobie przed 70. rokiem życia.  
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Program zakładał pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu Seniora, aby 

ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych poza miejsce zamieszkania (mieszkania 

lub domu) podczas epidemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Program realizowany był w 

okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2020 roku.  Koszty zakupów pokrywał 

Senior.  

 Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymali 17 zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia 

zostały podjęte. Zainteresowanie tą forma wsparcia było stosunkowo niewielkie. 

Na realizację programu gmina Borne Sulinowo otrzymała dotację z ZUW w kwocie 

28.880,00 zł, wkład własny wynosił 7.220,00 zł.  Wydatkowano kwotę 3.317,03 zł. 

 

 

 

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020 

 

Na terenie gminy Borne Sulinowo do 31 grudnia 2020r. realizowano program 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2019-2020, finansowany ze środków 

pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. 

Stan związany z pandemią COVID-19 ograniczył życie społeczne osób 

niepełnosprawnych, jednakże możliwość kontaktu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 

pomagała niwelować chociaż niektóre trudności. 

Usługa „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” realizowana była przez 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, który zatrudniał 

asystentów i koordynował realizację zadania. W roku 2020 z pomocy  asystenta skorzystało  

9 osób niepełnosprawnych. Usługę asystenta świadczyło 6 asystentów. Z powodu epidemii 

realizowane były przez asystentów jedynie niezbędne wyjazdy z podopiecznymi do lekarzy 

specjalistów, wspólne wyjazdy po leki i zakupy. 

Łączna kwota środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych  wykorzystana na realizację Programu wynosiła 56.884,28 zł. Na 

realizacje programu Gmina Borne Sulinowo uzyskała dotację w wysokości 67.083,75 zł. 

 

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 

 

Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej oferując długofalowe wsparcie asystenta rodziny. 

W 2020 roku wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 19 rodzin. Rodziny 

uzyskały wsparcie na wniosek pracownika socjalnego lub w związku z postanowieniem sądu 

(2 rodziny). W trakcie roku została zakończona współpraca asystenta z 5 rodzinami. 

Powodami zakończenia współpracy było: osiągnięcie celów -1 rodzina; zaprzestanie 

współpracy przez rodzinę -  3 rodziny; ze względu na brak efektów - 1 rodzina. 

Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny w większości borykają się z brakiem 

umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, a także problemem bezrobocia, ubóstwa  

i uzależnienia od alkoholu i narkotyków.  
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Nie wszystkie działania w rodzinach zakończyły się sukcesem. Wiele rodzin  

w dalszym ciągu kroczy własną drogą, są odporni na zmiany, przyjmują złe postawy, które 

prowadzą do działań ostatecznych - pozbawienia praw rodzicielskich, a tym samym odbioru 

dzieci i umieszczenia w pieczy zastępczej. 

 

 

Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 

 

Tutejszy OPS realizuje zadania związane z przyznawaniem i wypłacaniem: 

 świadczeń rodzinnych, 

 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

 zasiłków dla opiekunów, 

 świadczenia wychowawczego, 

 jednorazowego świadczenia „Za życiem”, 

 świadczenia „Dobry start”. 

 

W minionym roku wypłacono 13.503 świadczeń rodzinnych na łączną kwotę  

3.434.639 zł. Z zasiłków dla opiekunów korzystały 3 osoby. Łącznie wypłacono  

31 świadczeń na kwotę 19.220 zł.  

 

Tabela 25. Informacja o liczbie złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

Ilość   

     

1. 
Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 

złożonych do organu właściwego, w tym: 
478 

1.1. o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego 292 

1.2. o zasiłek pielęgnacyjny 83 

1.3. o świadczenie pielęgnacyjne 33 

1.4. o specjalny zasiłek opiekuńczy 1 

1.5. o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 42 

1.6. o świadczenie rodzicielskie 28 

1.7. o świadczenie z art.22b ustawy 0 

2. Złożonych w formie papierowej 466 

3. Złożonych w formie elektronicznej 12 
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 Fundusz alimentacyjny 

 

W 2020 roku w sprawie funduszu alimentacyjnego wydano 87 decyzji (w tym  

4 odmowne i 7 ustalających nienależnie pobrane świadczenia). Łącznie z funduszu 

alimentacyjnego sporządzono 51 list wypłat świadczeń. 

  

 

Świadczenia wychowawcze 

 

 Kolejny już rok tut. Ośrodek realizował zadania wynikające z ustawa z dnia 11 lutego 

2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która stanowi realizację Programu 

Rodzina 500 plus. Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin.  

 Informację o wypłaconych świadczeniach wychowawczych oraz wydatkach 

poniesionych na ten cel w 2020 r. zawiera Tabela 29 

 

Tabela 26 Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 

2019 2020 

Liczba wypłaconych 

świadczeń 

wychowawczych 

Wydatki na wypłaty 

świadczeń 

wychowawczych (w zł) 

Liczba wypłaconych 

świadczeń 

wychowawczych 

Wydatki na wypłaty 

świadczeń 

wychowawczych (w zł) 

13.497 6.718.622,00 16.604 8.247.284,00 

 

 

 Wydano ogółem 162 informacje i decyzje w sprawach dotyczących świadczenia 

wychowawczego, w tym 12 odmownych i 1 ustalającą nienależnie pobrane świadczenia.  

 

  

Świadczenie Dobry Start (300 +) 

 W 2018 roku na mocy Uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. 

ustanowiono rządowy program „Dobry start”. Celem program jest wsparcie rodzin z dziećmi  

w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie polega na 

przyznaniu na dziecko, raz w roku, świadczenia „dobry start” w wysokości 300 zł bez 

względu na dochód rodziny. W 2020 roku wydatkowane na ten cel kwotę 290.400 zł. 

 

Tabela 27. Informacja o liczbie złożonych wniosków „Dobry Start” 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 

roczne 

1. 

Liczba wniosków dotyczących świadczenia Dobry Start złożonych do organu 

właściwego, w tym: 
689 
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1.1. przyznanie świadczenia 675 

1.2. przekazanie według właściwości 8 

1.3. pozostawione bez rozpatrzenia 6 

2. 

Liczba wniosków dotyczących świadczenia Dobry Start złożonych w formie 

elektronicznej 
521 

3. Forma tradycyjna - papierowa 168 

 

Na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 

życiem”  (Dz.U. z 2020r. poz.1329 ze zm.) tutejszy Ośrodek wypłacił 2 jednorazowe 

świadczenia w łącznej kwocie 8.000 zł. 

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendia szkolne i zasiłki szkolne 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie od 1 września 

2015 roku realizuje zadanie w zakresie pomocy socjalnej o charakterze materialnym dla 

uczniów - przyjmuje wnioski i wydaje decyzji w sprawie stypendiów i zasiłków szkolnych. 

W 2020 roku wypłacono 475 stypendia na łączną kwotę 46.894,14 zł oraz 2 zasiłki 

szkolne na kwotę 1.220,00 zł. Wydano łącznie 80 decyzji administracyjnych w sprawach  

o stypendium i zasiłek szkolny. 

 

Działalność Klubu Senior+ 

 

Uchwałą Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018r. Utworzono 

ośrodek wsparcia pn. Klub Senior +. Zgodnie z § 2 Uchwały, Klub Senior + działa w ramach 

struktury organizacyjnej Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Klub zapewnia 

wsparcie 15 osobom. Klub Senior + został utworzony w celu integracji społeczności lokalnej 

60+ oraz aktywizacji osób starszych, samotnych, narażonych na wykluczenie społeczne. 

Uczestnikami Klubu są osoby, które nie są aktywne zawodowo i maja ukończone 60 lat, 

zamieszkujące gminę Borne Sulinowo.  

Oferta Klubu Senior + na rok 2020 była obszerna i dość bogata. Pomimo panującej 

epidemii COVID -19 i okresowych przerw w działalności Klubu Senior+ wprowadzanych 

decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego udało  się zrealizować część zaplanowanych 

zadań. Na działalność Klubu Senior + wydatkowano kwotę 93.022,61 zł. 
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Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

Na podstawie uchwały Nr XVI/198/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  

z dnia 19 grudnia 2019r. przyjęto Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2020.  

Program jest kontynuacją zadań realizowanych w latach poprzednich. Podstawowym 

jego celem jest zapobieganie powstania nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie 

rozmiarów tych, które aktualnie występują, ulepszenie sposobów niezbędnych do radzenia 

sobie z już istniejącymi problemami. Program realizowany był poprzez kontynuację 

współpracy z instytucjami takimi jak Policja, Sąd, Prokuratura, Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Ośrodki Terapii 

Uzależnień, Centrum Kultury i Rekreacji, Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem 

Sulinowie, szkoły oraz Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna.  

Na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w roku 2020 wydatkowano środki finansowe w kwocie 168.151,95 zł. W ramach programu 

zrealizowano następujące zadania: 

 

Tabela 28. Zadania zrealizowane w ramach Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Nazwa zadania Liczba uczestników Kwota (zł) 

1. Prowadzenie profilaktycznej  i edukacyjnej działalności, w szczególności dla dzieci  

i młodzieży, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących  

w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 

a) organizacja półkolonii letnich 20 osób 12 865,00 

b) pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz inne programy 

profilaktyczne jako alternatywa  

w profilaktyce zachowań ryzykownych młodzieży 

 

348 osób  

 

3 572,21 

c) realizacja programu rekomendowanego pn: „Program 

Domowych Detektywów – Jaś i Małgosia na tropie” 

42 osoby  

 

3 034,25 

2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej  i rehabilitacyjnej. 

a) zatrudnienie specjalisty terapii rodzinnej i indywidualnej na 

potrzeby Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

 

26  osób 

 

11 410,00 

b) zatrudnienie psychologa i psychoterapeuty na potrzeby 

szkół, instruktorów terapii uzależnień na potrzeby Punktów 

Konsultacyjnych 

 

296 osób 

 

45 425,00 

c) dofinansowanie uczestnictwa osób uzależnionych  

po odbytej terapii podstawowej w badaniach okresowych  

i terapii podtrzymującej, 

6 osób 480,00 
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d) wynajem pomieszczenia na potrzeby Punktów 

Konsultacyjnych dla osób uzależnionych  

i współuzależnionych od środków psychoaktywnych 

- 1 320,00 

 

e) doposażenie punktów konsultacyjnych (zakup środków ochrony )  - 6 319,00 

f) zakup materiałów z przeznaczeniem na remont oraz 

wyposażenie punktu konsultacyjnego  

- 5 000,00 

3. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązaniu problemów alkoholowych. 

a) dotacja na realizację zadania z zakresu  przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym 

45 osób 15 000,00 

b) zakup alkomatu dla OSP Borne Sulinowo w celu poprawy 

bezpieczeństwa  

- 1 200,00 

 

c) organizacja Wigilii dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

- 3 000,00 

4. Obsługa Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

a) kierowanie na badania psychologiczne i psychiatryczne 

osób, co do których wszczęto postępowanie w 

przedmiocie uzależnienia od alkoholu 

2 osoby 370,00 

b) opłata sądowa za złożone wnioski o zobowiązanie  

do leczenia odwykowego 

3 osoby 300,00 

c) wynagrodzenie komisji za przeprowadzone kontrole oraz 

posiedzenia, 

- 17 106,35 

d) koszty postępowania sądowego – opłata za bezpośrednie i 

osobiste doręczenie pisma na zlecenie sądu wraz z 

kosztami przejazdu 

- 754,14 

e) zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Komisji ds. 

PIRPA oraz punktów konsultacyjnych z przeznaczeniem 

do pracy zdalnej oraz edukacji. 

- 25 996,00 

 

Program przeciwdziałania narkomanii 

 

Na podstawie uchwały Nr XVI/198/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  

z dnia 19 grudnia 2019r. przyjęto Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Borne 

Sulinowo na rok 2020.  

Program jest kontynuacją zadań realizowanych w latach poprzednich. Podstawowym 

jego celem jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej  

i wychowawczej w szczególności dla dzieci i młodzieży, rozwój edukacji publicznej  

i szkolenie przedstawicieli różnych zawodów, instytucji i wyspecjalizowanych służb  
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w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii, a zwłaszcza w zakresie umiejętności wczesnego 

rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków  

i postępowania z osobami uzależnionymi oraz wypracowanie w społeczności lokalnej 

racjonalnych postaw natychmiastowego i właściwego reagowania na każdy kontakt dzieci  

i młodzieży z narkotykami.  

Realizatorami Programu byli m.in.: Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, Miejsko 

-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,  Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bornem Sulinowie, Centrum Kultury i Rekreacji w 

Bornem Sulinowie, Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku, Powiatowy Inspektorat 

Sanitarny w Szczecinku, Komisariat Policji w Bornem Sulinowie, Straż Miejska w Bornem 

Sulinowie, Ochotnicza Straż Pożarna, szkoły oraz organizacje pozarządowe z terenu Gminy 

Borne Sulinowo.  

 

XIII. KULTURA 
 

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej  

Mimo trudnej dla czytelnictwa i kultury sytuacji pandemicznej - aktywność biblioteki 

przez cały 2020 r. intensywnie wspierała rozwój działalności kulturalnej na terenie miasta  

i gminy, co przełożyło się na wzmocnienie roli biblioteki i jej filii jako centrum kulturalnego 

animującego życie literackie, kulturotwórcze i kształtujące zachowania czytelnicze lokalnej 

społeczności.  

 

Remonty, modernizacje, inwestycje (budowa i rozbudowa). Poprawa standardu  

i estetyki placówek.  

 

W 2020 r. kontynuowano przyjęte wcześniej założenie dotyczące zagospodarowania 

przestrzeni wokół  Loży prasowej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie. 

W ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” współfinansowanego przez 

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  

2014-2020 - w ramach udzielonego grantu w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego PROW na lata 2014-2020 - pod egidą Stowarzyszenia Stacja Kultura - pozyskano 

kolejne środki na zagospodarowanie ww. przestrzeni i przeznaczono je na zamontowanie 

czterech gier podwórkowych z materiału termoplastycznego (klasy, półkole, zaplątane 

ścieżki, pajęczyna),  montaż oświetlenia zewnętrznego oraz doposażono lożę prasową  

w ogrodowe komplety wypoczynkowe. W ten sposób powstało miejsce rekreacji i relaksu dla 

rodzin, dzieci i młodzieży oraz seniorów.  
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W ramach poprawy standardu i podniesienia estetyki placówki pozyskano środki  

z Rady Osiedla w Bornem Sulinowie na zakup 3 zestawów parasoli, by można było cieszyć 

się spędzaniem wolnego czasu w otoczeniu biblioteki korzystając z jej zasobów lub 

bookcrossingu. 

 

Częściowo doposażono scenę w Sali Kameralnej, którą w okresie pandemii wykorzystywano 

do nagrywania wydarzeń  udostępnianych on-line. 

 

W ramach przyznanego grantu na realizację zadania „Interview z historią w tle”  

w ramach programu „Działaj lokalnie 2020” zakupiono nowy rzutnik. 

 

Zakupiono nowe meble przeznaczone na wyposażenie stanowiska bibliotekarza w Filii  

w Łubowie. 

 

Zbiory biblioteczne 

Liczba zbiorów bibliotecznych wynosi 49 420 pozycji, z czego 97% opracowano 

komputerowo (zostały wprowadzone do systemu MAK+). Księgozbiór podręczny stanowi 

1% całości księgozbioru. W 2020r. zakupiono ogółem 320 nowych pozycji, a środki na ich 

zakup pochodziły od organizatora - w wysokości 4.219,78 zł oraz dofinansowanie z MKiDN 

w wysokości 2.153,00 zł.  Ponadto w 2020 roku odnotowano w systemie MAK+ 12.165 

wypożyczeń na zewnątrz i tylko 45 egzemplarzy udostępniono na miejscu (z uwagi na 

pandemię i ograniczenia w działalności biblioteki). Nie było wypożyczeń 

międzybibliotecznych (wypożyczenia z innych bibliotek i do innych bibliotek). 
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W miarę możliwości (obostrzenia sanitarne) prowadzono następujące działania: 

 przeniesiono dział dla dzieci i młodzieży do pomieszczenia zlokalizowanego na 

parterze budynku bardziej dostępnego dla użytkowników,  

 opracowano nowy regulamin wypożyczalni, 

 opracowywano dane w komputerowym systemie Mak+, 

 przygotowywano i nagrywano wydarzenia on-line, 

 skanowano materiały archiwalne dotyczące Bornego Sulinowa na potrzeby przyszłego 

Centrum Multimedialnego, 

 filia w Radaczu włączyła się w akcję szycia maseczek dla mieszkańców Radacza  

i mieszkańców gminy Borne Sulinowo. 

Ponadto w czasie całkowitego zakazu pracy bibliotek od marca do połowy września 

działała usługa „Książką na telefon” – głównie dla osób starszych i schorowanych, a książki 

dostarczał i odbierał osobiście od użytkownika bibliotekarz. Odbierane książki były 

kierowane na kwarantannę. Przez cały czas była możliwość rezerwacji książek przez telefon, 

e-mail lub stronę internetową. W filiach, gdzie wypożyczalnie stanowią integralną część 

świetlic wiejskich, które w okresie pandemii były zamknięte, po wypożyczenie książek 

umawiano się telefonicznie z czytelnikami na określone godziny. 

 E-usługi bibliotek  

Głównymi odbiorcami e-usług w bibliotece są osoby aktywne zawodowo, uczące się  

i młodzież szkolna. W 2020 roku odnotowaliśmy 9.144 odwiedzin fizycznych w bibliotece 

przy 367.707 odsłonach strony internetowej. Sporym zainteresowaniem cieszy się  profil 

biblioteki na Facebooku (https://www.facebook.com/mbpbornesulinowo/)          

W związku z utrudnieniami związanymi z obostrzeniami działalność biblioteki 

przeniosła się do Internetu. Osoby uczestniczące do tej pory stacjonarnie w wydarzeniach 

kulturalnych oferowanych przez bibliotekę, korzystają teraz z nich w formie on-line. Panująca 

pandemia spowodowała wzrost zainteresowania obszarem e-usług. Biblioteka stale prowadzi 

szkolenia skierowane głównie do seniorów: uczy, podpowiada, pokazuje jak dziś można 

poruszać się w wirtualnej rzeczywistości i jak z niej korzystać.  

Działalność informacyjna i popularyzatorska związana z regionem 

 

1. W ramach środków Narodowego Centrum Kultury  -  Programu EtnoPolska 2020  

-  odbyły się między innymi: 

 wykład połączony z prezentacją multimedialną na temat folkloru muzycznego  

w twórczości kompozytorów muzyki poważnej i rozrywkowej „Piejo, kury piejo”  

– folklor w muzyce poważnej i rozrywkowej, 

 spotkanie autorskie o książkach kulinarnych - podróż do krainy smaków i opowieści  

o naszej, zachodniopomorskiej kuchni regionalnej, 

 czytanie baśni, bajdurek i legend Pomorza Zachodniego, 

 konkurs kulinarny na najlepszą potrawę regionalną, 

 konkurs na zaprojektowanie motywu ludowego, 

 warsztaty białego śpiewu i tematyczny koncert, 

https://www.facebook.com/mbpbornesulinowo/
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 przeprowadzono konkurs skierowany do wszystkich mieszkańców oraz gości gminy, 

którzy chcieli włączyć się w poznawanie naszej gminy pt. „Moja bliższa i dalsza 

okolica nie ma przede mną żadnych tajemnic”  (przez cały wrzesień, 5 razy  

w tygodniu na profilu na Facebooku umieszczane były dwa zdjęcia przedstawiające 

różne miejsca oraz obiekty z całej gminy Borne Sulinowo, a zadanie konkursowe 

polegało na napisaniu, co się znajduje na zdjęciu i gdzie). 

 

 

 
 

2. Promocja i udostępnianie do wypożyczenia oraz zakup cyklu zeszytów dr Tomasza 

Skowronka nt. Borne Sulinowo – fakty i legendy. 

3. Biblioteka w Bornem Sulinowie prowadzi  zbiór artykułów prasowych dotyczących 

Bornego Sulinowa – kserowane z lokalnego dziennika. Rozpoczęto digitalizację 

zgromadzonych dotychczas w bibliotece materiałów (głównie wycinków prasowych) 

dotyczących gminy Borne Sulinowo. 

4. Pozostałe przykłady działalności informacyjnej i popularyzatorskiej związanej 

z regionem prowadzonej w 2020 r.  

a) wystawa poplenerowa III Międzynarodowego Pleneru Artystycznego „Stacja 

Kultura 2020” ukazująca piękno okolicznej przyrody, ale też i architektury, 

b) udostępnianie przewodników i map po regionie, 

c) działalność informacyjna i popularyzatorska Centrum Informacji Turystycznej, 

d) wystawy promujące dorobek lokalnych twórców, 

e) współpraca z SAPiK, w tym wzajemne prezentacje dorobku poetów i muzyków 

zrzeszonych w Klubie Literackim OPAL w Szczecinku z twórcami z Bornego 

Sulinowa, 

f) udostępnienie na stronie www biblioteki zakładki e-portfolio prezentującej 

portrety i dorobek lokalnych artystów ( zakładka będzie stopniowo wzbogacana  

o kolejne prezentacje), 

g) aktualizowanie zakładki Galeria w celu udostępnienia dorobku chętnych do 

współpracy artystów- malarzy. 
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Działalność edukacyjna, kulturalno-oświatowa i promocyjna biblioteki. 

 W ramach tzw. dobrych praktyk, mających na celu pozyskanie nowych czytelników  

i wzrost czytelnictwa, podjęto następujące działania: 

  na bieżąco prowadzono  wywiad z użytkownikami w zakresie propozycji i życzeń  

nt. oczekiwanych pozycji książkowych, tytułów, ulubionego gatunku, sugestii do 

reorganizacji, 

 prowadzono na stronie www zakładkę „Biblioteka poleca”, gdzie pojawiają się krótkie 

recenzje wybranych pozycji książkowych, 

 w systemie Mak+ funkcjonuje zakładka Nowości i Ranking książek najczęściej 

wypożyczanych, 

  prowadzono całoroczny konkurs „Czytelnik miesiąca” i „Czytelnik roku”  

w 3 grupach wiekowych,  a najlepszym wręczaliśmy dyplomy i nagrody, 

 prowadzono usługę Pogotowie biblioteczne, w ramach której dowożono książki na 

telefon, zazwyczaj osobom ograniczonym ruchowo, chorującym, ale też rodzinom  

z małymi dziećmi czy w innych uzasadnionych przypadkach, 

 udostępniono opcję w ramach e-usług „Zadaj pytanie” lub udzielanie natychmiastowej 

odpowiedzi na pytania formułowane za pośrednictwem portalu FB, 

- prezentujemy udział dzieci w działaniach biblioteki za pomocą zdjęć i filmików  

z wydarzeń, 

 udostępniamy relacje z wydarzeń organizowanych dla mieszkańców. 
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Organizacja imprez: 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie podjęła się realizacji wielu imprez 

mających na celu wypełnianie zadań statutowych nie tylko w zakresie czytelnictwa  

i jego promocji, ale także w zakresie zaspokajania potrzeb i aspiracji kulturalnych, 

popularyzacji nauki i wychowywania przez sztukę. Zorganizowane wydarzenia to m.in.: 

 W okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich odbywały się odrębne zajęcia  

w bibliotece głównej i filiach. Zimowe zajęcia odbyły się pod patronatem książki 

„Niesamowite przygody 10 skarpetek”. Obejmowały zajęcia plastyczne, muzyczno 

- ruchowe. Odbyły się: wyjście na przedstawienie teatralne pt. „Lodowa kraina”, 

Skarpetkowy Bal oraz wyjazd do parku rozrywki Pomerania Fun Park. Ponadto 

odbyły się warsztaty kulinarne, wykłady nt. zdrowej żywności, gry logiczne oraz 

czytanie bajek. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami policji oraz inspektorem 
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Powiatowej Stacji Sanitarnej w celu omówienia zagrożeń w życiu codziennym, tj. 

„Cyberprzemoc i zagrożenia w Internecie” . 

 

 

 

 

 Celem letnich zajęć było promowanie zdrowego stylu życia: żywienie, sport, 

wypoczynek oraz promowanie edukacji przez zabawę i poznawanie otaczającego 

świata. Wakacje 2020 były szczególne, dlatego nazwane zostały  „Koronawirus nie 

ma wakacji. My tak! ” – bezpieczne zajęcia wakacyjne z Miejską Biblioteką Publiczną 

w Bornem Sulinowie”. Zajęcia podzielone zostały na tygodniowe bloki tematyczne: 

warsztaty teatralne, zajęcia taneczne i sensoplastyka, zajęcia z j. angielskimi 

kreatywne i akrobatyczne, szkółka wędkarska. W ramach zajęć odbyła się wycieczka 

do parku rozrywki „Majaland” oraz dwukrotnie wyjazdy do kina, a w żadnym 

tygodniu nie zabrakło: zagadek, łamigłówek, gier, ćwiczeń mózgu, zręczności  

i sprawności manualnej oraz umysłowej!  

 Przeprowadzono zajęcia warsztatowo-edukacyjne „Stop narkotykom i innym środkom 

odurzającym”, „Zły dotyk”, „Różne aspekty przemocy domowej”, rozmowy 

dotyczące dokonywania wyborów, odpowiedniego i odpowiedzialnego zachowania, 

akceptacji, współpracy w grupie, zagrożeń, nawiązywania relacji, postaw 

asertywnych, a także warsztaty poznawania samego siebie – swoich słabych  

i mocnych stron, bezpieczeństwa w sieci oraz przeprowadziliśmy warsztaty zdrowego 

żywienia, konkurs na najzdrowszy posiłek,  zajęcia z zasad udzielania pierwszej 

pomocy - promowanie zdrowego żywienia i stylu życia jako ważnego elementu 

profilaktyki antynowotworowej.  
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 W ramach realizacji projektu pn. „Folk’n’roll” w ramach programu NCK EtnoPolska 

2020 zorganizowano m.in.: 

 wykład z prezentacją multimedialną – „Piejo, kury piejo” - Folklor w muzyce 

poważnej i rozrywkowej, 

 film „Decoupage z motywem ludowym” – Online, 

 czytanie legendy ludowej „O rusałce z Nowogardna” – Online, 

 wystawę fotografii „Folk’n’roll”, 

 „Bajdurki oraz przysmaki” – kuchnia regionalna Pomorza Zachodniego  

-spotkanie z Grażyną Zarembą-Szubą, 

  konkurs na tradycyjne, regionalne wypieki cukiernicze, 

 konkurs na zaprojektowanie stroju ludowego, 

 koncert zespołu ZORIUSZKA, 

 warsztaty białego śpiewu. 
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 Wystawa malarską Lidii Kubisztal 

 Kiermasz książek przeczytanych – WOŚP 

 Prezentację działalności biblioteki na antenie radiowej Jedynki 

 Koncert zespołu „Cisza jak ta”, 

 Tydzień Bibliotek (online):  

- czytanie bajek, 

- konkurs na zaprojektowanie motywu ludowego , 

- baśń lubelska „Szewczyk Dratewka” – online, 

 Spotkanie z poezją Jana Pawła II („Tryptyk Rzymski”) – online, 

 Konkurs fotograficzny „Niezapominajka w roli głównej”, 

 Spektakl słowno-muzyczny „Grzeczne kobiety nie tworzą historii” – online, 

 Udział w konkursie „Bibliotekarz inny niż myślisz” – zajęcie III miejsca, 

 Wycieczka do Parku Rozrywki Energylandia, 

 Spotkanie autorskie z Marią Woronicz – online, 

 Koncert Macieja Tachera, 

 w ramach projektu „Teatr w Małym mieście” dofinansowanego ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji 

Kultury zaprosiliśmy naszych mieszkańców na dwa przedstawienie teatralne w 

plenerze: „Maruczella”   i  „Morskie opowieści” Teatru Łata z Poznania  

 Festiwal kolorów Holi – wydarzenie integracyjne dla społeczności lokalnej na 

zakończenie wakacji 

 Koncert Daniela Kemisha Trio 

 Wieczór poetycko-muzyczny z klubem poetyckim OPAL 

 Narodowe czytanie „Balladyna” 

 Spotkanie autorskie z Anną Kluza i Anną Waluś współtwórczyniami filmu „Twój 

Vincent”  

 Spotkania tematyczne dla uczniów szkoły podstawowej w Łubowie i Juchowie  

z podróżnikiem, publicystą, fotografem i przewodnikiem współpracującym  

z National Geographic Traveler,  

 Projekt „Interview z historią w tle” – W ramach programu „Działaj lokalnie” Polsko 

- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju 

Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania POJEZIERZE RAZEM w Szczecinku 
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 III Międzynarodowy Plener Artystyczny Stacja Kultura 2020 

 Podsumowanie wakacji i plany Biblioteki w telewizji Gawex 

 Koncert Bożonarodzeniowy „Muzyczna opowieść wigilijna”  - online 

 

 

 

 

Działalność Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie 

Przychody i koszty  

 Skutki pandemii COVID-19 Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie 

odczuło zwłaszcza na poziomie realizacji wyznaczonych zadań, które dają jednostce 

możliwość osiągania przychodów własnych. Przychody własne z działalności jednostki 

spadły w roku 2020 w stosunku do  roku 2019 o 75 %. Zawieszono zaplanowane wydarzenia 

kulturalne i sportowe. Zmieniło to sytuację zarówno pracowników jednostki,  jak i odbiorców 

różnorodnych form działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. Początek 

wakacji pozwolił na chwilowe odmrożenie i dał szansę klientom zewnętrznym na 
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skorzystanie z bogatej infrastruktury i wyposażenia pozostającego w zarządzie jednostki. 

Pozwoliło to jednostce na wypracowanie przychodów własnych na poziomie 80.690,95 zł. 

  

Plan finansowy CKiR w 2020 roku zamknął się kwotą: 

 przychodów : 1 576 148,95 zł - spadek o 16,6 % w stosunku do roku 2019 

 kosztów: 1 531 065,31 zł- spadek o 17,4 % w stosunku do roku 2019. 

 

Działalność w sferze kultury i sportu. 

 Jednostka zarządza świetlicami (w tym 8 obiektów wymagających ciągłego 

nadzoru), 3 zewnętrznymi obiektami sportowymi wraz z zapleczem (stadiony) i terenami 

sportowo-rekreacyjnymi.  

Kultura i rekreacja tworzona przez Centrum, to przestrzeń wartości i symboli,  

w których często nawiązujemy do historii naszego miasta i regionu. Niestety w 2020 roku nie 

odbył się corocznie organizowany Zlot Pojazdów Militarnych, który jest największym 

wydarzeniem organizowanym do tej pory. 

   

 Okres pandemii pokazał także wyjątkowe zapotrzebowanie lokalnej społeczności na 

drugą część działalności jednostki, czyli sport i rekreację. Krótki czas otwarcia w warunkach 

zachowania wysokiego poziomu zabezpieczenia pod względem sanitarnym, pokazał jak 

bardzo klienci Centrum docenili starania jednostki dając im szansę korzystania z zaplecza 

sportowego. 

 Jednostka przez lata pozyskiwała klientów, co ze względu na obszar i strukturę 

wiekową nie było i nie jest łatwe. W tych relacjach długofalowych udało się  zbudować pakiet 

lojalnościowy. Nasi klienci jak tylko było to możliwe dawali o sobie znać.  

 

Imprezy zorganizowane w 2020 r. 

Lp IMPREZA PARTNERZY 

1. Święto Trzech Króli 

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, 

Stowarzyszenie Stacja Kultura,  Miejska 

Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie 

2. 28 Finał WOŚP  

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, Szkoła 

Podstawowa w Bornem Sulinowie,  Miejska 

Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie, 

Szkoła Podstawowa w Łubowie 

3. 

FERIADA 2020: 2 przedstawienia 

teatralne  

4. Jazzowy koncert karnawałowy  

5. Koncert Walentynkowy  
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6. 

Wystawa malarstwa Danuty Iskrzyckiej pt. 

„Atmosfera Miejsca” 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Tworzących 

Przyjaciół 

7. Gminny Dzień Kobiet 

Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem 

Sulinowie 

8. 

Aktywne wakacje – zabawy na świetlicach 

wiejskich  

i z wykorzystaniem terenów rekreacyjnych 

CKiR – lipiec/sierpień 

Instruktorzy świetlic, animator sportu 

9. 

Współorganizacja wakacji w MBP 

Przeprowadzenie tygodniowych zajęć  

z sensoplastyki w CKiR oraz dwutygodniowych 

zajęć sportowych  

z animatorem sportu  

10. 

Ogródki muzyczne przy CKiR  

– koncert   

11. 

VIII Amatorski Turniej w piłkę siatkową 

27.07.2020 

Współorganizacja ze Stowarzyszeniem Silnowo 

2020 

12. Nocny Turniej Piłki Nożnej 27.07.2020  

13. Pożegnanie wakacji 30.08.2020  

14. Wirtualny Bieg Niepodległości 11.11.2020  

15. 

KONKURSY: Na najpiękniejszą ozdobę 

choinkową, Na najpiękniejsze wykonanie 

polskiej kolędy, Na wizerunek Św. 

Mikołaja  

16. Wirtualna wystawa Bogumiły Celer 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Tworzących 

Przyjaciół 

 

Zajęcia pozalekcyjne w ramach ponadgminnych zajęć kulturalnych. 

Świetlice wiejskie działały w 2020 roku do 13 marca, oraz w okresie od 1 lipca do   

7 listopada 2020r. Zajęcia prowadzono z wykorzystaniem wyposażenia, które posiadają oraz 

bazy rekreacyjnej na terenie danej miejscowości. W ramach działalności świetlic odbywały 

się: 

 zajęcia muzyczno-wokalne (zespół „Jarzębiny” z Jelenia i zespół „Stokrotki  

z Juchowa), 

 warsztaty kulinarne, 

 zajęcia rekreacyjno-sportowe, 

 zajęcia plastyczne, 

 zajęcia manualne, 

 zajęcia komputerowe i edukacyjne, 
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 gry i zabawy planszowe, 

 zajęcia i imprezy integracyjne (noce na świetlicach, dyskoteki, Dzień Babci  

i Dziadka, Dzień Kobiet).   

 

W  ferie zimowe obiekty były dostępne dla korzystających w dłuższym wymiarze 

godzin.  

Dodatkowo po raz pierwszy Gmina Borne Sulinowo otrzymała środki ze Starostwa 

Powiatowego w Szczecinku na przeprowadzenie ponadgminnych zajęć kulturalnych. Dzieci 

ze świetlic wiejskich oraz uczestniczące w zajęciach wakacyjnych miały okazję dwukrotnie 

pojechać do kina „Wolność” w Szczecinku na seanse filmowe.  

 

 

 

 

 

Łącznie przeprowadzono 70 zajęć  (60 minut  każde). Zajęcia prowadziła firma „Świat 

Inspiracji Kamila Straszkiewicz” w: 

 siedzibie Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie – 15 spotkań 

 świetlicy wiejskiej w Rakowie – 6 spotkań 

 świetlicy wiejskiej w Łubowie – 7 spotkań 

 świetlicy wiejskiej w Liszkowie – 6 spotkań 

 świetlicy wiejskiej w Krągach – 6 spotkań 

 świetlicy wiejskiej w Śmiadowie – 6 spotkań 

 świetlicy wiejskiej w Piławie – 7 spotkań 
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 świetlicy wiejskiej w Juchowie – 6 spotkań 

 świetlicy wiejskiej w Radaczu – 6 spotkań 

 filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Silnowie – 5 spotkań 

 

Pozostała działalność 

 dowozy osób niepełnosprawnych do placówek. 

 wykaz zajęć sportowych organizowanych w Centrum Kultury i Rekreacji dla dzieci, 

młodzieży oraz osób dorosłych w 2020 r. 

 

1) KLUB KREATYWKA-zajecia manualne dla najmłodszych ( do 13 marca) 

2) Taekwondo 

3) stretching/aerobik 

4) zajęcia akrobatyczne/parkur 

5) szkółka tenisa ziemnego (do 13 marca i od 1 września do 7 listopada 2020) 

6) nauka gry w szachy 

7) nauka gry na instrumentach (od września do końca 7 listopada 2020) 

8) zajęcia piłkarskie 

9) zajęcia śpiewu z zespołem „BORNEŃSKIE WRZOSY” (do13 marca,  od 6 czerwca 

do 7 listopada)  

10) zajęcia na kompleksie boisk orlik  w ramach lokalnego animatora sportu  

(od 1 czerwca do 30 listopada) 

 

Od września do października  realizowano projekt pn. „Energicznie przeciw COVID-19  

„ Babski Klub Optymistek 40 +, w ramach którego otrzymano dofinansowanie z Gminy 

Borne Sulinowo na przeprowadzenie warsztatów tańca brzucha. 

 

Baza podlegająca Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie  

 

1. Boiska i kompleksy sportowe: 

 boisko sportowe wraz z zapleczem w Bornem Sulinowie, 

 boisko sportowe zapasowe w Bornem Sulinowie, 

 boisko sportowe wraz z zapleczem w Łubowie, 

 kompleks boisk ORLIK 2012. 

 

 W 2020 roku CKiR wydatkowało kwotę 20.113,42 zł stanowiąca koszt zakupu 

niezbędnych materiałów na stadion w Bornem Sulinowie, w związku ze zniszczeniami 

spowodowanymi przez borsuki w wyniku inwazji, chrząszczy z rodziny żukowatych 

(chrabąszczy majowych). Stadion stanowiący wizytówkę naszej Gminy i jednostki, wymagał 

natychmiastowej interwencji, która rozciągnięta w czasie była równocześnie mocno 

kosztochłonna. 
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2. Strefy rekreacyjno - sportowe: 

 strefa w Radaczu 

 strefa w Rakowie 

 strefa w Jeleniu 

 strefa w Piławie 

 2 strefy w Silnowie 

 strefa  w Liszkowie 

 strefa w Krągach 

 strefa w Kiełpinie 

 strefa w Unieminie. 

 

 Na strefach wykonano niezbędne prace pielęgnacyjne: grabienie, nawożenie, 

impregnowanie i malowanie elementów małej architektury. Zakupiono również komplety 

nowych siatek na kosze i boiska do siatkówki, wymieniono piasek w piaskownicach. 

Uszkodzone wiaty pokryto nowym gontem. 

 

3. Świetlice wiejskie budynki: 

 świetlice z zatrudnionym instruktorem: 

 Radacz, Piława, Śmiadowo, Juchowo, Łubowo, Rakowo, Liszkowo, Krągi; 

 pozostałe: Uniemino, Kiełpino, Nobliny, Dąbie ( budynek w złym stanie technicznym 

przeznaczony do częściowej rozbiórki). 

 

 

 

4. Budynek hali sportowo-widowiskowej wraz z siłownią zewnętrzną. 

 

5. Kort tenisowy i ścianka przy hali sportowo-widowiskowej. 

6. Baza garażowa na ul. Lipowej w Bornem Sulinowie. 

7. Tereny rekreacyjne-nowe: 

 plaża z terenem rekreacyjnym w Piławie w 2020r. został całkowicie wyremontowany 

trap i częściowo pomost 

 1 aluminiowe pomosty pływający na plaży „Słonecznej” w Bornem Sulinowie został 

całkowicie wyremontowany 

 pomost stały na plaży „Zielonej” w Bornem Sulinowie (prawy pomost całkowicie 

wyremontowany w 2020 r.) 
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XIV. OCHRONA ZDROWIA PUBLICZNEGO PODCZAS PANDEMII

  

Od 12 marca 2020 r. – kiedy Premier Mateusz Morawiecki wprowadził stan 

zagrożenia epidemicznego – nastąpiły radykalne zmiany w codziennym życiu, które dotknęły 

także mieszkańców gminy Borne Sulinowo. Zamknięto szkoły, przedszkola, instytucje 

kultury. Wprowadzono wiele obostrzeń, które do dziś  mają na celu zatrzymanie epidemii 

koronawirusa. Na plan dalszy zeszły kwestie, które nie dotyczą ochrony zdrowia i życia 

mieszkańców. W tej chwili priorytetem stało się bezpieczeństwo nas wszystkich.  

Jedną z pierwszych decyzji było przekazanie 20 tys. złotych dla szpitala w Szczecinku 

na zakup sprzętu ochrony osobistej dla lekarzy i pozostałego personelu medycznego. 

Służby oraz instytucje zajmujące się udzielaniem pomocy mieszkańcom naszej gminy 

borykały się z problemami w dostępie do materiałów ochrony osobistej. W związku z tym dla 

osób wykonujących określone zadania w urzędzie oraz w terenie, ze środków Urzędu 

(rezerwa z Zarządzania Kryzysowego) zakupiono: 

 maseczki ochronne – 300 szt. 

 maski FFP2 – 100 szt. 

 rękawice jednorazowe – 56 opakowań po 100 szt. = 5600 szt. 

 specjalistyczne kombinezony wraz z wyposażeniem – 5 kpl. dla OSP Gminy (maski, 

okulary, filtry, kombinezony, rękawice) 

 gogle – 12 szt. 

 przyłbice ochronne – 15 szt. 

 kombinezony ochronne – 52 szt. 

 generatory ozonu Aicrclean – 2 szt. z przeznaczeniem dla Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Bornem Sulinowie oraz Urzędu Miejskiego (dezynfekcja pomieszczeń oraz 

pojazdów w ZOZ, UM oraz jednostkach organizacyjnych UM w Bornem Sulinowie). 

 opryskiwacze – 2 szt. 

 płyn do dezynfekcji – 576 pojemników (5 l) = 2880 litrów 

 materiał na fartuchy ochronne – 1 kpl  

 opakowania styropianowe na żywność –  48 szt. 

 pleksi + słupki mocujące (na konstrukcje ochronne stanowisk pracy w BOI) – 1 kpl.; 

 słupki odgradzające – UM – 6 szt. 

 automat do dezynfekcji rąk – UM – 1 szt. 

 bawełniany materiał dla ŚDS (dla osób szyjących w ramach wolontariatu maseczki 

oraz fartuchy lekarskie) – 50 mb; 

 wigofil dla ŚDS (dla osób szyjących w ramach wolontariatu maseczki oraz fartuchy 

lekarskie) – 25 mb; 

 gumka dla ŚDS (dla osób szyjących w ramach wolontariatu maseczki oraz fartuchy 

lekarskie) – 500 mb; 

 folia RPET CLEAR, pianka tapicerska – folia + pianka dla instruktora świetlicy 

 z m. Łubowo wykonującego przyłbice na rzecz mieszkańców gminy  - 30 kpg  

– wytworzono około 300 przyłbic; 



 
RRaappoorrtt  oo  ssttaanniiee  ggmmiinnyy  BBoorrnnee  SSuulliinnoowwoo  zzaa  22002200  rr..          SSttrroonnaa  110033  zz  112233  

 „Mulomir” - płyn do dezynfekcji przestrzeni publicznej – 132 kg – dla stowarzyszenia 

dezynfekującego miejsca publiczne w m. Borne Sulinowo. 

Ww. sprzęt trafił m.in. do: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży 

Miejskiej, Ośrodków Zdrowia, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy, 

Centrum Kultury i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej,  Banku Spółdzielczego. 

W okresie pandemii w 2020 roku (szczególnie w I kwartale) instytucje, 

stowarzyszenia oraz osoby prywatne przekazały do Urzędu Miejskiego lub bezpośrednio dla 

mieszkańców wytworzone: 

 przyłbice 3D - 102 szt.  

 przyłbice zwykłe - 300 szt. 

 maseczki szyte  -  11500 szt. (akcja maseczka dla każdego mieszkańca miasta i gminy) 

 maseczki FFP2 - 700 szt. 

Gmina Borne Sulinowo uruchomiła usługę „Zakupy dla seniorów”. To wsparcie 

adresowane było do osób starszych, z niepełnosprawnościami, mieszkających na terenie 

gminy Borne Sulinowo. Pomoc obejmowała zakup leków, żywności oraz środków czystości. 

Zgłoszenia przyjmował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Bornem Sulinowie.  

Z niezwykle cenną inicjatywą wystąpiło Stowarzyszenie Miłośników Militarnej 

Historii Bornego Sulinowa. Przedstawiciele tej organizacji wspólnie z MGOPS dostarczali 

osobom poddanym kwarantannie paczki żywnościowe lub gotowe posiłki. W ramach 

zawartego między obiema instytucjami porozumienia,  możliwe było dostarczanie żywności 

także osobom niepoddanym kwarantannie, które ze względu na wiek, samotność 

lub niepełnosprawność nie miały możliwości samodzielnego zrobienia zakupów. 

Stowarzyszenie przekazało do ZOZ, Policji, Straży Miejskiej oraz dla pogotowia 

ratunkowego w Szczecinku maseczki, rękawice i kombinezony ochronne. 

We współpracy ze Stowarzyszeniem Zawsze Czujni - Semper Vigilant dokonano 

dezynfekcji: 

 10.04.2020 r. -  odkażanie miejsc publicznych w mięście (przystanki, ławki, 

wejścia do budynków itd.),  

 14-17.04.2020 r. - akcja stowarzyszenia Zawsze Czujni – Semper vigilant  

w ramach projektu „Oni dla Nas a My za Nich” dotycząca dezynfekcji strefy 

publicznej (przystanki, ławki, wejścia do budynków itd.), dezynfekcji budynków 

użyteczności publicznej (budynek poczty, urzędy, DPS, komisariat policji, remizy 

OSP itd.); 

 15.10.2020 r. - w Urzędzie Miejskim, Szkole Podstawowej im. Jana Nowaka  

- Jeziorańskiego, Ośrodku Zdrowia PZOZ, Inkubatorze Przedsiębiorstw, Miejsko  

- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Bibliotece Miejskiej - dezynfekcja 

pomieszczeń metodą zamgławiania ULV + zamglenie klasyczne środkiem 

chemicznym Quatrodes Extra; 

 16.10.2020 r. - w Liceum Ogólnokształcącym w Bornem Sulinowie -  

dezynfekcja pomieszczeń metodą zamgławiania ULV + zamglenie klasyczne 

środkiem chemicznym Quatrodes Extra; 
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Warto zaznaczyć, że zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego od dnia 

13 marca 2020 roku od godziny 8:00 w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie rozwinięto 

stanowisko Stałego Dyżuru oraz przystąpiono do pełnienia dyżurów:  

 w okresie od 13 do 16 marca 2020r. dyżury pełniono w budynku UM w godzinach 

urzędowania, w pozostałych godzinach stały dyżur realizowano poza siedzibą 

Urzędu przez osoby będące w dyspozycji do działania  (kontakt telefoniczny  

z dostępem do poczty elektronicznej) 

 w okresie od 17 marca do 30 marca 2020 r. stały dyżur pełniono całodobowo 

w budynku UM w systemie trzyzmianowym. 

 od 31 marca 2020 r. w związku z przejściem w UM w Bornem Sulinowie  na pracę 

w systemie rotacyjnym dyżury pełniono w systemie trzyzmianowym 

całodobowym  - pierwsza zmiana od godz. 7:00 do godz. 15:00 oraz druga zmiana 

od godz. 15:00 do 20:00 w budynku UM. Od Godziny 20:00 do godz. 7:00 dyżur 

realizowany był poza siedzibą urzędu przez osoby będące w dyspozycji do 

działania  (kontakt telefoniczny z dostępem do poczty elektronicznej). 
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XV. DZIAŁALNOŚĆ UCHWAŁODAWCZA 

 

Rada Miejska w Bornem Sulinowie w roku 2020 podjęła 173 uchwały, z czego:  

1) 30 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie;  

2) 32  podlegały publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego.   

 

Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z 2020 r. 

Lp. Nr uchwały 

i data podjęcia 

W sprawie Przebieg realizacji Publikacja  

w Dz. Urz. Woj. Zach. 

1.  XVII/211/2020 uchwalenia planu pracy Uchwała zrealizowana Nie podlega 
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6.02.2020 r. Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie  

na 2020 rok 

2.  XVII/212/2020 

6.02.2020 r. 

ustalenia terminów zebrań, 

na których dokonany ma być 

wybór rad osiedli 

Uchwała nie została 

zrealizowana 

Nie podlega 

3. XVII/213/2020 

6.02.2020 r. 

uchwalenia Statutu Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana Dz. Urz. Woj. Zach.   

z  16.03.2020 r. poz. 

1436 

4. XVII/214/2020 

6.02.2020 r. 

ustanowienia pomnika 

przyrody 

Uchwała zrealizowana Dz. Urz. Woj. Zach.  

z  9.03.2020 r. poz. 

1322 

5. XVII/215/2020 

6.02.2020 

przystąpienia Gminy Borne 

Sulinowo do realizacji 

Programu „Asystent 

osobisty osoby 

niepełnosprawnej”  

- edycja 2019-2020 

Uchwała zrealizowana 

Nie podlega 

6.  XVII/216/2020 

6.02.2020 

wyrażenia zgody na 

użyczenie na okres do  

6 lat nieruchomości 

stanowiącej własność gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana Nie podlega 

7.  XVII/217/2020 

6.02.2020 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do  

2 lat nieruchomości 

stanowiących własność 

gminy Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana Nie podlega 

8. XVII/218/2020 

6.02.2020 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do 10 lat 

nieruchomości stanowiącej 

własność gminy Borne 

Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

9. XVII/219/2020 

6.02.2020 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do 10 lat 

nieruchomości stanowiących 

własność oraz 

współwłasność gminy Borne 

Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

10. XVII/220/2020 

6.02.2020 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do 10 lat 

nieruchomości stanowiącej 

własność gminy Borne 

Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

11. XVII/221/2020 

7.02.2019 

zmiany Wieloletniego Planu 

Rozwoju i Modernizacji 

Urządzeń Wodociągowych  

i Urządzeń Kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu 

Uchwała zrealizowana. Nie podlega 
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Przedsiębiorstwa 

Wodociągów  

i Kanalizacji Spółka  

z o.o. w Szczecinku na lata 

2018-2020  

na terenie Gminy Borne 

Sulinowo 

12. XVIII/222/2020 

13.03.2020 

ustalenia terminu zebrania, 

na którym ma być dokonany 

wybór rady osiedla 

Uchwała nie została 

zrealizowana. 

Nie podlega 

13. XVIII/223/2020 

13.03.2020 

przyjęcia Regulaminu 

utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji. 

Dz. Urz. Woj. Zach.  

z 17.04.2020 r. poz. 

1925 

14. XVIII/224/2020 

13.03.2020 

szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości  

i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę  

za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Uchwała w trakcie 

realizacji. 

 

Dz. Urz. Woj. Zach.  

z 17.04.2020 r. poz. 

1926 

15. XVIII/225/2020 

13.03.2020 

wyboru metody ustalania 

opłaty  

za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

oraz ustalania wysokości 

stawki tej opłaty 

Uchwała w trakcie 

realizacji. 

 

Dz. Urz. Woj. Zach. 

 z 18.03.2020 r. poz. 

1486 

16. XVIII/226/2020 

13.03.2020 

określenia terminu, 

częstotliwości i trybu 

uiszczania opłat  

za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Uchwała w trakcie 

realizacji. 

 

Dz. Urz. Woj. Zach.  

z 18.03.2020 r. poz. 

1487 

17. XVIII/227/2020 

13.03.2020 

wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty  

za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela 

nieruchomości 

Uchwała w trakcie 

realizacji. 

 

Dz. Urz. Woj. Zach.  

z 18.03.2020 r. poz. 

1488 

18. XVIII/228/2020 

13.03.2020 

określenia górnych stawek 

opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, 

którzy pozbywają się z 

terenu nieruchomości 

nieczystości ciekłych oraz 

właścicieli nieruchomości, 

którzy nie są zobowiązani do 

ponoszenia opłat za 

Uchwała w trakcie 

realizacji. 

 

Dz. Urz. Woj. Zach. 

z 18.03.2020 r. poz. 

1489 
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gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz 

gminy 

19. XIX/229/2020 

30.04.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do  

3 lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana Nie podlega 

20. XIX/230/2020 

30.04.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do  

3 lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała 

zrealizowana 

Nie podlega 

21. XIX/231/2020 

30.04.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do  

5 lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała 

zrealizowana 

Nie podlega 

22. XIX/232/2020 

30.04.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do  

5 lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

23. XIX/233/2020 

30.04.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do 10 lat 

nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Borne 

Sulinowo 

Uchwała 

zrealizowana 

Nie podlega 

24. XIX/234/2020 

30.04.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do  

3 lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

25. XIX/235/2020 

30.04.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do  

5 lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

26. XIX/236/2020 

30.04.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do  

5 lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

27. XIX/237/2020 

30.04.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do  

5 lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 
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28. XIX/238/2020 

30.04.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do  

3 lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

29. XIX/239/2020 

30.04.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do  

5 lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

30. XIX/240/2020 

30.04.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała 

niezrealizowana – 

pismo do PWiK dot. 

przeniesienie 

wodociągu.  

Nie podlega 

31. XIX/241/2020 

30.04.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

32. XIX/242/2020 

30.04.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

33. XIX/243/2020 

30.04.2020 r. 

przyjęcia „Strategii Rozwoju 

Gminy Borne Sulinowo na 

lata 2020-2029” 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

Nie podlega 

34. XIX/244/2020 

30.04.2020 r. 

przystąpienia Gminy Borne 

Sulinowo do Stowarzyszenia 

Wał Pomorski 1945 

Uchwała zrealizowana Nie podlega 

35. XIX/245/2020 

30.04.2020 r. 

przyjęcia Programu opieki 

nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana Dz. Urz. Woj. Zach. z 

03.06.2020 r. poz. 2606 

36. XIX/246/2020 

30.04.2020 r. 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie określenia 

wysokości i zasad ustalania 

oraz rozliczania dotacji 

celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub 

kluby dziecięce na terenie   

gminy Borne Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

Dz. Urz. Woj. Zach. z 

07.05.2020 r. poz. 2156 

37. XIX/247/2020 

30.04.2020 r. 

przejęcia od Powiatu 

Szczecineckiego zadań 

publicznych  

o charakterze 

ponadgminnym 

Uchwała zrealizowana Nie podlega 

38. XIX/248/2020 

30.04.2020 r. 

wprowadzenia zmian  

w budżecie Gminy Borne 

Uchwała zrealizowana Dz. Urz. Woj. Zach. z 

07.05.2020 r. poz. 2159 



 
RRaappoorrtt  oo  ssttaanniiee  ggmmiinnyy  BBoorrnnee  SSuulliinnoowwoo  zzaa  22002200  rr..          SSttrroonnaa  111100  zz  112233  

Sulinowo na 2020 rok 

39. XIX/249/2020 

30.04.2020 r. 

wprowadzenia zmian  

w wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Borne 

Sulinowo na lata 2020-2030 

 

Uchwała zrealizowana Nie podlega 

40. XIX/250/2020 

30.04.2020 r. 

przedłużenia terminów 

płatności rat podatku  

od nieruchomości 

wskazanym grupom 

przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku 

z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji 

ekonomicznych  

z powodu COVID-19 

Uchwała zrealizowana Dz. Urz. Woj. Zach. z 

07.05.2020 r. poz. 2160 

41. XX/251/2020 

28.05.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do  

3 lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

42. XX/252/2020 

28.05.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do  

5 lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

43. XX/253/2020 

28.05.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do  

5 lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

44. XX/254/2020 

28.05.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do 10 lat 

nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Borne 

Sulinowo. 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

45. XX/255/2020 

28.05.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do 10 lat 

nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Borne 

Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  

 

Nie podlega 

46. XX/256/2020 

28.05.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

użyczenie na okres do  

5 lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

47. XX/257/2020 ustalenia dopłat do cen wody 

oraz odprowadzonych 

Uchwała zrealizowana Nie podlega 
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28.05.2020 r. ścieków dla wybranych 

taryfowych grup odbiorców 

usług 

48. XX/258/2020 

28.05.2020 r. 

wykazu kąpielisk na terenie 

Gminy Borne Sulinowo w 

2020 roku 

Uchwała zrealizowana Dz. Urz. Woj. Zach.  

z 05.06.2020 r. poz. 

2710 

49. XX/259/2020 

28.05.2020 r. 

określenia sezonu 

kąpielowego na  terenie 

Gminy Borne Sulinowo  

w 2020 roku 

Uchwała zrealizowana Dz. Urz. Woj. Zach. 

 z 05.06.2020 r. poz. 

2711 

50. XX/260/2020 

28.05.2020 r. 

wprowadzenia zmian  

w budżecie Gminy Borne 

Sulinowo na 2020 rok 

Uchwała zrealizowana Dz. Urz. Woj. Zach.  

z 02.06.2020 r. poz. 

2577 

51. XX/261/2020 

28.05.2020 r. 

ustalenia terminu zebrania 

wiejskiego,  

na którym ma być dokonany 

wybór sołtysa 

Uchwała zrealizowana Nie podlega 

52. XX/262/2020 

28.05.2020 r. 

ustalenia terminu zebrania 

wiejskiego,  

na którym ma być dokonany 

wybór rady sołeckiej 

Uchwała zrealizowana Nie podlega 

53. XX/263/2020 

28.05.2020 r. 

ustalenia terminu zebrania, 

na którym ma być dokonany 

wybór rady osiedla 

Uchwała zrealizowana Nie podlega 

54. XXI/264/2020 

25.06.2020 r. 

oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej 

Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Bornem Sulinowie 

Uchwała zrealizowana Nie podlega 

55. XXI/265/2020 

25.06.2020 r. 

udzielenia wotum zaufania 

dla Burmistrza Bornego 

Sulinowa 

Uchwała zrealizowana Nie podlega 

56. XXI/266/2020 

25.06.2020 r. 

rozpatrzenia  

i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego 

Gminy Borne Sulinowo  

za 2019 rok wraz  

ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy 

Borne Sulinowo za  2019 

rok 

Uchwała zrealizowana Nie podlega  

57. XXI/267/2020 

25.06.2020 r. 

udzielenia absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu 

Gminy Borne Sulinowo za 

2019 rok 

Uchwała zrealizowana Nie podlega 

 

58. XXI/268/2020 

25.06.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała 

niezrealizowana – 

pismo do PWiK dot. 

Nie podlega 
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przeniesienie 

wodociągu.  

59. XXI/269/2020 

25.06.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

60. XXI/270/2020 

25.06.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

61. XXI/271/2020 

25.06.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

62. XXI/272/2020 

25.06.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała 

niezrealizowana – brak 

chętnych na kupno. 

Nie podlega 

63. XXI/273/2020 

25.06.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

64. XXI/274/2020 

25.06.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

65. XXI/275/2020 

25.06.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

66. XXI/276/2020 

25.06.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

67. XXI/277/2020 

25.06.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

68. XXI/278/2020 

25.06.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do  

3 lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

69. XXI/279/2020 

25.06.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do  

3 lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

70. XXI/280/2020 

25.06.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do  

3 lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

71. XXI/281/2020 

25.06.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do  

3 lat nieruchomości 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 
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stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

72. XXI/282/2020 

25.06.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do  

5 lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana 

 

Nie podlega 

73. XXI/283/2020 

25.06.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do 

7 lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała 

niezrealizowana- 

dzierżawca nie 

podpisał umowy 

dzierżawy.  

Nie podlega 

74. XXI/284/2020 

25.06.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do 10 lat 

nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Borne 

Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

75. XXI/285/2020 

25.06.2020 r. 

dopuszczenia zapłaty 

instrumentem płatniczym 

opłat skarbowych 

stanowiących dochód 

budżetu Gminy Borne 

Sulinowo 

Uchwała zrealizowana Dz. Urz. Woj. Zach.  

z  01.07.2020 r. poz. 

3147 

76. XXI/286/2020 

25.06.2020 r. 

wyrażenia zgody na oddanie 

w najem na okres do 2 lat 

nieruchomości stanowiącej 

własność gminy Borne 

Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

77. XXI/287/2020 

25.06.2020 r. 

wyrażenia zgody na oddanie 

w najem na okres do 10 lat 

nieruchomości stanowiących 

własność gminy Borne 

Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

78. XXI/288/2020 

25.06.2020 r. 

ustalenia terminu zebrania 

wiejskiego,  

na którym ma być dokonany 

wybór sołtysa 

Uchwała zrealizowana Nie podlega 

79. XXI/289/2020 

25.06.2020 r. 

zatwierdzenia 

skonsolidowanego bilansu 

Gminy Borne Sulinowo za 

2019 rok 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

80. XXI/290/2020 

25.06.2020 r. 

wprowadzenia zmian  

w budżecie Gminy Borne 

Sulinowo na 2020 rok 

Uchwała zrealizowana Dz. Urz. Woj. Zach.  

z 01.07.2020 r. poz. 

3148 

81. XXI/291/2020 

25.06.2020 r. 

wprowadzenia zmian  

w wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Borne 

Sulinowo na lata 2020-2030 

Uchwała zrealizowana Nie podlega 
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82. XXI/292/2020 

25.06.2020 r. 

rozpatrzenia protestu 

wyborczego na wybory 

sołtysa i rady sołeckiej  

w sołectwie Łubowo 

Uchwała zrealizowana Nie podlega 

83. XXII/293/2020 

6.08.2020 r. 

nieodpłatnego nabycia 

nieruchomości położonej na 

terenie Bornego Sulinowa 

Uchwała utraciła moc Nie podlega 

84. XXII/294/2020 

6.08.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

lokalowej stanowiącej 

własność Gminy Borne 

Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

85. XXII/295/2020 

6.08.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Traci moc – Uchwała 

Nr XXVIII/399/2021 z 

dnia 04.02.2021r.  

Nie podlega 

86. XXII/296/2020 

6.08.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

87. XXII/297/2020 

6.08.2020 r. 

wprowadzenia zmian  

w budżecie Gminy Borne 

Sulinowo na 2020 rok 

Uchwała zrealizowana Dz. Urz. Woj. Zach. 

 z 07.08.2020 r. poz. 

3749 

88. XXII/298/2020 

6.08.2020 r. 

ustanowienia służebności 

przesyłu na  

nieruchomościach 

stanowiących własność 

Gminy Borne Sulinowo 

Uchwała 

zrealizowana  

Nie podlega 

89. XXII/299/2020 

6.08.2020 r. 

określenia średniej ceny 

jednostki paliwa  

w Gminie Borne Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

Dz. Urz. Woj. Zach. 

z  07.09.2020 r. poz. 

3980  

90. XXIII/300/2020 

8.09.2020 r. 

wprowadzenia zmian  

w wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Borne 

Sulinowo na lata 2020-2030 

Uchwała zrealizowana Nie podlega 

91. XXIV/301/2020 

24.09.2020 r. 

udzielenia odpowiedzi na 

skargę na uchwałę Rady 

Miejskiej  

w Bornem Sulinowie 

wniesioną przez Prokuratora 

Prokuratury Rejonowej  

w Szczecinku do 

Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego  

w Szczecinie 

 

Uchwała zrealizowana Nie podlega 

92. XXIV/302/2020 

24.09.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia 

międzygminnego 

dotyczącego współdziałania 

Gmin przy realizacji zadania 

Uchwała zrealizowana Nie podlega 
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polegającego na 

wyznaczeniu obszaru  

i granic aglomeracji 

utworzonej w ramach 

Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych 

 

93. XXIV/303/2020 

24.09.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia 

międzygminnego 

dotyczącego współdziałania 

Gmin przy realizacji zadania 

polegającego na 

wyznaczeniu obszaru  

i granic aglomeracji 

utworzonej w ramach 

Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych 

 

Uchwała zrealizowana Nie podlega 

94. XXIV/304/2020 

24.09.2020 r. 

ustalenia wysokości stawek 

procentowych opłaty 

adiacenckiej  

z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w wyniku jej 

podziału oraz w wyniku 

budowy urządzeń 

infrastruktury technicznej 

 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

Dz. Urz. Woj. Zach.  

z  30.09.2020 r. poz. 

4284 

95. XXIV/305/2020 

24.09.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji – III przetarg 

 

Nie podlega 

96. XXIV/306/2020 

24.09.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Traci moc – Uchwała 

Nr XXVIII/399/2021 z 

dnia 04.02.2021r.  

Nie podlega 

97. XXIV/307/2020 

24.09.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji – podpisanie 

aktu notarialnego 

Nie podlega 

98. XXIV/308/2020 

24.09.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

99. XXIV/309/2020 

24.09.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji – III przetarg 

Nie podlega 

100. XXIV/310/2020 zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Uchwała w trakcie 

realizacji – III przetarg  

Nie podlega 
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24.09.2020 r. Borne Sulinowo 

101. XXIV/311/2020 

24.09.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji – III przetarg  

Nie podlega 

102. XXIV/312/2020 

24.09.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji – III przetarg  

Nie podlega 

103. XXIV/313/2020 

24.09.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji – III przetarg  

Nie podlega 

104. XXIV/314/2020 

24.09.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji – III przetarg  

Nie podlega 

105. XXIV/315/2020 

24.09.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do  

6 lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

106. XXIV/316/2020 

24.09.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do  

8 lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

107. XXIV/317/2020 

24.09.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do  

8 lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

108. XXIV/318/2020 

24.09.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do  

8 lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

109. XXIV/319/2020 

24.09.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do  

8 lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

110. XXIV/320/2020 

24.09.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do 10 lat 

nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Borne 

Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

111. XXIV/321/2020 

24.09.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do 10 lat 

nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Borne 

Sulinowo 

Uchwała zrealizowana. 

 

Nie podlega 
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112. XXIV/322/2020 

24.09.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do 10 lat 

nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Borne 

Sulinowo 

Uchwała zrealizowana. 

 

Nie podlega 

113. XXIV/323/2020 

24.09.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do 10 lat 

nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Borne 

Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

114. XXIV/324/2020 

24.09.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do 10 lat 

nieruchomości stanowiących 

własność gminy Borne 

Sulinowo. 

Uchwała zrealizowana. 

 

 

Nie podlega 

115. XXIV/325/2020 

24.09.2020 r. 

wprowadzenia zmian 

w budżecie Gminy Borne 

Sulinowo na 2020 rok 

Uchwała zrealizowana. Dz. Urz. Woj. Zach.  

z 30.09.2020 r. poz. 

4285 

 

116. XXIV/326/2020 

24.09.2020 r. 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Borne 

Sulinowo na rok 2020 

Uchwała zrealizowana. Dz. Urz. Woj. Zach.  

z 30.09.2020 r. poz. 

4286 

 

117. XXIV/327/2020 

24.09.2020 r. 

wprowadzenia zmian  

w wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Borne 

Sulinowo na lata 2020-2030 

Uchwała zrealizowana Nie podlega 

118. XXIV/328/2020 

24.09.2020 r. 

udzielenia odpowiedzi na 

skargę na uchwałę Rady 

Miejskiej  

w Bornem Sulinowie 

wniesioną przez Jana 

Ziemniaka do 

Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego  

w Szczecinie 

Uchwała zrealizowana. Nie podlega 

119. XXV/329/2020 

29.10.2020 r. 

rozpatrzenia skargi na 

działania Burmistrza 

Bornego Sulinowa oraz 

Kierownika Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej  

w Bornem Sulinowie 

Uchwała zrealizowana Nie podlega 

120. XXV/330/2020 

29.10.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy  

w zakresie świadczenia 

usługi publicznego 

transportu zbiorowego  

i określenia linii 

Uchwała zrealizowana Nie podlega 
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komunikacyjnych 

wytypowanych do objęcia 

dopłatą wynikającą z ustawy  

o Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych  

o charakterze użyteczności 

publicznej 

121. XXV/331/2020 

29.10.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji – II przetarg  

Nie podlega 

122. XXV/332/2020 

29.10.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji – II przetarg  

Nie podlega 

123. XXV/333/2020 

29.10.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji – podpisanie 

aktu notarialnego  

Nie podlega 

124. XXV/334/2020 

29.10.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji – podpisanie 

aktu notarialnego  

Nie podlega 

125. XXV/335/2020 

29.10.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

zabudowanej stanowiącej 

własność Gminy Borne 

Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji  

Nie podlega 

126. XXV/336/2020 

29.10.2020 r. 

ustanowienia służebności 

przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji – podpisanie 

umowy  z ENERGA-

OPERATOR 

Nie podlega 

127. XXV/337/2020 

29.10.2020 r. 

ustanowienia służebności 

przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji – podpisanie 

umowy  z ENERGA-

OPERATOR  

Nie podlega 

128. XXV/338/2020 

29.10.2020 r. 

ustanowienia służebności 

przesyłu na  

nieruchomościach 

stanowiących własność 

Gminy Borne Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji – podpisanie 

umowy  z ENERGA-

OPERATOR  

 

Nie podlega 

129. XXV/339/2020 

29.10.2020 r. 

ustanowienia służebności 

przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji – podpisanie 

umowy  z ENERGA-

OPERATOR  

Nie podlega 

130. XXV/340/2020 

29.10.2020 r. 

ustanowienia służebności 

przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji – podpisanie 

umowy  z ENERGA 

-OPERATOR  

Nie podlega 

131. XXV/341/2020 

29.10.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do  

3 lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 
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Borne Sulinowo. 

132. XXV/342/2020 

29.10.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do  

8 lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

133. XXV/343/2020 

29.10.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

dzierżawę na okres do 10 lat 

nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Borne 

Sulinowo 

Uchwała zrealizowana  Nie podlega 

134. XXV/344/2020 

29.10.2020 r. 

zaliczenia drogi do kategorii 

drogi gminnej i ustalenia jej 

przebiegu 

Uchwała zrealizowana Dz. Urz. Woj. Zach.  

z  26.11.2020 r. poz. 

5221 

135. XXV/345/2020 

29.10.2020 r. 

zaliczenia drogi do kategorii 

drogi gminnej i ustalenia jej 

przebiegu 

Uchwała zrealizowana Dz. Urz. Woj. Zach.  

z  26.11.2020 r. poz. 

5222 

136. XXV/346/2020 

29.10.2020 r. 

określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

Dz. Urz. Woj. Zach.  

z  04.11.2020 r. poz. 

4875 

137. XXV/347/2020 

29.10.2020 r. 

określenia wysokości stawek 

podatku od środków 

transportowych 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

Dz. Urz. Woj. Zach.  

z  04.11.2020 r. poz. 

4876 

138. XXV/348/2020 

29.10.2020 r. 

wprowadzenia zmian 

w budżecie Gminy Borne 

Sulinowo na 2020 rok 

 

Uchwała zrealizowana Dz. Urz. Woj. Zach.  

z  04.11.2020 r. poz. 

4877 

139. XXV/349/2020 

29.10.2020 r. 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Borne 

Sulinowo na rok 2020 

Uchwała zrealizowana Dz. Urz. Woj. Zach.  

z  04.11.2020 r. poz. 

4878 

140. XXV/350/2020 

29.10.2020 r. 

wprowadzenia zmian  

w wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Borne 

Sulinowo na lata 2020-2030 

Uchwała zrealizowana Nie podlega 

141. XXVI/351/2020 

26.11.2020 r. 

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 2021 

rok 

 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

Nie podlega 
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142. XXVI/352/2020 

26.11.2020 r. 

wyznaczenia obszaru  

i granic aglomeracji Borne 

Sulinowo. 

Uchwała zrealizowana Dz. Urz. Woj. Zach. 

 z  23.12.2020 r. poz. 

5858 

143. XXVI/353/2020 

26.11.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji – czekamy na 

odpowiedź Energa-

Operator 

Nie podlega 

144. XXVI/354/2020 

26.11.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji – II przetarg 

Nie podlega 

145. XXVI/355/2020 

26.11.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji  

Nie podlega 

146. XXVI/356/2020 

26.11.2020 r. 

uchwalenia Wieloletniego 

Planu Rozwoju i 

Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych  

i Urządzeń Kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu 

Przedsiębiorstwa 

Wodociągów  

i Kanalizacji Spółka  

z o.o. w Szczecinku na lata 

2021-2023 na terenie gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

Nie podlega 

147. XXVI/357/2020 

26.11.2020 r. 

wprowadzenia zmian 

w budżecie Gminy Borne 

Sulinowo na 2020 rok 

Uchwała zrealizowana Dz. Urz. Woj. Zach.  

z 02.12.2020 r. poz. 

5338 

148. XXVII/358/2020 

30.12.2020 r. 

rozpatrzenia skargi na 

działania Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej  

w Bornem Sulinowie 

Uchwała zrealizowana Nie podlega 

149. XXVII/359/2020 

30.12.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji – I przetarg 

Nie podlega 

150. XXVII/360/2020 

30.12.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji – I przetarg 

 

Nie podlega 

151. XXVII/361/2020 

30.12.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji – I przetarg 

 

Nie podlega 

152. XXVII/362/2020 

30.12.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji – I przetarg 

 

Nie podlega 

153. XXVII/363/2020 zbycia nieruchomości Uchwała w trakcie Nie podlega 
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30.12.2020 r. stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

realizacji – I przetarg 

 

154. XXVII/364/2020 

30.12.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji – I przetarg 

 

Nie podlega 

155. XXVII/365/2020 

30.12.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji – I przetarg 

 

Nie podlega 

156. XXVII/366/2020 

30.12.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała 

niezrealizowana – 

czeka na decyzję 

zlecenia do wyceny.  

Nie podlega 

157. XXVII/367/2020 

30.12.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji – 

przygotowanie wykazu 

na sprzedaż 

Nie podlega 

158. XXVII/368/2020 

30.12.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała w trakcie 

realizacji – 

przygotowanie wykazu 

na sprzedaż 

Nie podlega 

159. XXVII/369/2020 

30.12.2020 r. 

zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo 

Uchwała 

niezrealizowana – 

czeka na decyzję 

zlecenia do wyceny.  

Nie podlega 

160. XXVII/370/2020 

30.12.2020 r. 

przyjęcia Programu 

Profilaktyki  

i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

dla Gminy Borne Sulinowo 

na rok 2021 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

Nie podlega 

161. XXVII/371/2020 

30.12.2020 r. 

przyjęcia Programu 

Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy 

Borne Sulinowo  

na 2021 rok 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

Nie podlega 

162. XXVII/372/2020 

30.12.2020 r. 

przejęcia od Powiatu 

Szczecineckiego zadań 

publicznych  

o charakterze 

ponadgminnym 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

Nie podlega 
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163. XXVII/373/2020 

30.12.2020 r. 

udzielenia upoważnienia 

Burmistrzowi Bornego 

Sulinowa do ustanowienia 

formy zabezpieczenia 

kredytów i pożyczek  

w roku 2021 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

Nie podlega 

164. 

 

XXVII/374/2020 

30.12.2020 r. 

zaciągnięcia kredytu 

bankowego na spłatę 

wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu emisji 

papierów wartościowych 

oraz zaciągniętych pożyczek 

i kredytów 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

Nie podlega 

165. 

 

XXVII/375/2020 

30.12.2020 r. 

nieodpłatnego nabycia 

nieruchomości położonej na 

terenie Bornego Sulinowa 

Uchwała zrealizowana Nie podlega 

166. 

 

XXVII/376/2020 

30.12.2020 r. 

przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania 

Rodziny dla Gminy Borne 

Sulinowo na lata 2021-2023 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

Nie podlega 

167. 

 

XXVII/377/2020 

30.12.2020 r. 

przyjęcia Programu 

Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie  

i Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie dla Gminy Borne 

Sulinowo na lata 2021-2024 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

Nie podlega 

168. 

 

XXVII/378/2020 

30.12.2020 r. 

wprowadzenia zmian  

w Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

dla Gminy Borne Sulinowo 

na rok 2020 

Uchwała zrealizowana Nie podlega 

169. 

 

XXVII/379/2020 

30.12.2020 r. 

wprowadzenia zmian  

w Programie 

Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy 

Borne Sulinowo na 2020 rok 

Uchwała zrealizowana Nie podlega 

170. 

 

XXVII/380/2020 

30.12.2020 r. 

wprowadzenia zmian 

w budżecie Gminy Borne 

Sulinowo na 2020 rok 

Uchwała zrealizowana Dz. Urz. Woj. Zach.  

z  07.01.2021 r. poz. 95 

171. 

 

XXVII/381/2020 

30.12.2020 r. 

wprowadzenia zmian  

w wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Borne 

Sulinowo na lata 2020-2030 

Uchwała zrealizowana Nie podlega 

172. 

 

XXVII/382/2020 

30.12.2020 r. 

uchwalenia budżetu Gminy 

Borne Sulinowo na rok 2021 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

Dz. Urz. Woj. Zach.  

z  07.01.2021 r. poz. 96 
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173. 

 

XXVII/383/2020 

30.12.2020 r. 

Uchwalenia zmiany 

wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Borne 

Sulinowo na lata 2021-2030 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

Nie podlega 

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze zostało wydane w stosunku do jednego aktu prawa 

miejscowego, tj. do uchwały Nr XVII/213/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

6 lutego 2020r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Borne Sulinowo 

(rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.87.2020.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia  

12 marca 2020 r. - Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 16 marca 2020 r. poz. 1437). 

W dniu 2 marca 2021 r. wpłynął odpis wyroku z dnia 28 stycznia 2021 r. sprawy ze 

skargi na uchwałę Nr XVIII/223/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13 marca 

2020 r. w przedmiocie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Borne Sulinowo. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie stwierdził 

nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 4 ust.1 w zakresie słów: „w tym 

chodników położonych bezpośrednio wzdłuż ich nieruchomości”, § 9, §13 ust. 2 pkt 3 oraz  

§ 14.W pozostałym zakresie Sąd oddalił skargę. 

 


