Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Bornego Sulinowa
w okresie międzysesyjnym
Ostatnia sesja, na której przedstawiana była informacja z działalności
Burmistrza Bornego Sulinowa odbyła się w dniu 28 czerwca 2017 r.

SPOTKANIA
W

okresie

międzysesyjnym

Burmistrz

Bornego

Sulinowa

uczestniczyła

w następujących spotkaniach:
 29 czerwca 2017r. - udział w uroczystości położenia kamienia węgielnego pod
budowę Zakładu Aktywizacji Zawodowej - Juchowo,
 30 czerwca 2017r.- spotkanie z przewodniczącym PZW Borne Sulinowo – sprawy
bieżące,
 03 lipca 2017r. - spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Borne Sulinowo,
 12 lipca 2017r. - akt notarialny - Notariusz Szczecinek,
 13 lipca 2017r. - wizyta w Nadarzycach - mieszkania chronione,
 18 lipca 2017r. - spotkanie z Przedstawicielem Firmy Bio-Produkty Parsęcko,
 19 lipca 2017r. - podpisanie umowy na publikację albumu – WFOŚiGW delegatura
Koszalin,
 19 lipca 2017r. - TV Gawex - Program Samorządowy,
 17 sierpnia 2017r. - uroczyste rozpoczęcie XIV Międzynarodowy Zlot Pojazdów
Militarnych "Gąsienice i Podkowy 2017",
 20 sierpnia 2017r. - zakończenie XIV Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych,
 22 sierpnia 2017r. - spotkanie w sprawie rewitalizacji wsi Radacz,
 28 sierpnia 2017r. - rada nadzorcza PUK Borne Sulinowo,
 30 sierpnia 2017r. - przesłuchanie w charakterze świadka - Sąd Rejonowy Białogard,
 12 września 2017r.- Prezes PUK Borne Sulinowo - sprawy bieżące,
 03 września 2017r. - spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie
- sprawy organizacyjne szkoły,
 16 września 2017r. - Dożynki Powiatowo-Gminne - Juchowo,
 20 września 2017r. - Grzybobranie na Wrzosowej Polanie - Borne Sulinowo,
 22 września 2017r. - udział w konferencji poświęconej osobom starszym
- Uniwersytet Trzeciego Wieku Borne Sulinowo,
 23 września 2017r. - VI Rodzinny Festiwal Dyni - Radacz,
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 26 września 2017r. - udział w spotkaniu rodzin byłych jeńców wojennych z Francji i
Polski,
W sprawach skarg i wniosków w okresie międzysesyjnym Burmistrz Bornego
Sulinowa oraz Zastępca Burmistrza przyjęli 36 interesantów.

REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU
1. W sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/385/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa
Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju
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Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw
w miejscowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława.”:
- w dniu 29 maja 2017 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty w roku 2017 pożyczki w kwocie
114.524,00 zł,
- w dniu 20 czerwca 2017 r. wpłynęło do Urzędu pismo RIO w Szczecinie Zespołu
Zamiejscowego w Koszalinie Nr K.0022.283.AC.Z.2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie przesłania uchwały Nr LXXIX.335.Z.2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki w kwocie 114.524,00 zł
zaciąganej przez gminę Borne Sulinowo,
- w dniu 12 lipca 2017 r. przesłano do BGK w Szczecinie wniosek o pożyczkę
na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020. Wniosek nie został
rozpatrzony ze względu na niezgodność zapisów w umowie o przyznaniu pomocy
Nr 00058-6935-UM1610166/17 z dnia 19 czerwca 2017 r. tj. § 8 ust. 1 – złożenie
wniosku
o płatność w terminie od dnia 15.05.2018r. do dnia 25.05.2018r.,
z zapisami uchwały Rady Miejskiej tj. § 2 – spłata pożyczki nastąpi w 2017 roku.
- w dniu 17 lipca 2017 r. otrzymano uchwałę Rady LGD POJEZIERZE RAZEM
Nr 03/17/07/17 z dnia 17 lipca 2017 r. o wyrażeniu zgody na dokonanie zmiany
warunków Umowy o przyznaniu pomocy tj. zmiany terminu złożenia wniosku o płatność
na termin od dnia 15.10.2017r. do dnia 25.10.2017r.,
- w dniu 7 września 2017 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXVII/413/2017
zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa
Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Budowa siłowni zewnętrznych i placów
zabaw w miejscowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława.” tj. dokonano
zmiany terminu spłaty pożyczki na rok 2018 (planowany wpływ refundacji 31.01.2018r.),
- w dniu 8 września 2017 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty w 2018 roku pożyczki w kwocie
114.524,00 zł.
2. W dniu 26 czerwca 2017 r. przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie pismo
Nr S.3020.129.2017.LŁ w sprawie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą
w formie stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku.
Pomocą objęto 124 uczniów.
3. W dniu 26 czerwca 2017 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie Wydziału Spraw Społecznych pismo Nr S.3020.128.2017.LŁ w sprawie
mieszkań chronionych. Na terenie Gminy Borne Sulinowo planuje się utworzyć
15 mieszkań chronionych dla 30 osób korzystających w budynku po Publicznym
Gimnazjum w Silnowie. Szacowano wielkość środków inwestycyjnych 1.700.000,00 zł.
Poinformowano ZUW, iż nie jesteśmy w stanie w budżecie Gminy Borne Sulinowo
na 2017 rok wygospodarować środków na 50 % wkładu własnego na realizację zadania
pn. Tworzenie nowych mieszkań chronionych. Jednocześnie nadmieniono, że w roku
realizacji zadania tj. w roku 2018, Gmina Borne Sulinowo będzie ubiegać się o wsparcie
finansowe w formie dotacji z budżetu państwa z Programu kompleksowego wsparcia
dla rodzin „Za życiem” ustanowionego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia
2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1250).
4. W dniu 30 czerwca 2017 r. na podstawie Zarządzenia Nr 48/2017 Burmistrza Bornego
Sulinowa wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok
polegające na zmniejszeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł
na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
Nr FB-1.3111.7.8.2017.PW z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmniejszenia gminie
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dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930
z późn. zm.) - działanie 13.1.2.2.W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.
Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 29.962,50 zł między
rozdziałami i paragrafami, w tym 17.550,00 zł z budżetu organu do budżetów szkół stypendia motywacyjne, w tym:
- Zespół Szkół w Bornem Sulinowie
8.100,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie
6.300,00 zł
- Zespół Szkół w Łubowie
1.350,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Jeleniu
450,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Juchowie
1.350,00 zł
5. W dniu 4 lipca 2017 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie Wydziału Finansów i Budżetu pismo Nr S.3020.136.2017.LŁ w sprawie
wysokości środków przypadających na dane sołectwa oraz o wysokości kwoty bazowej
(Kb) przekazywanej właściwemu wojewodzie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
w roku poprzedzającym rok budżetowy. Gmina Borne Sulinowo nie ma funduszu
sołeckiego.
6. W dniu 4 lipca 2017 r. na podstawie Zarządzenia Nr 49/2017 Burmistrza Bornego
Sulinowa wprowadzono wzory informacji o przebiegu wykonania planów finansowych
instytucji kultury z terenu Gminy Borne Sulinowo za pierwsze półrocze roku
budżetowego. Zarządzenie miało zastosowanie do informacji za pierwsze półrocze 2017
roku.
7. W dniu 7 lipca 2017 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego sprawozdanie
z wykorzystania dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych za II kwartał
2017 roku.
8. W dniu 11 lipca 2017 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie i do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy
w Koszalinie Rb-27ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy: od początku
roku do końca II kwartału roku 2017.
9. W dniu 13 lipca 2017 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Zespół Zamiejscowy w Koszalinie Rb-28NWS – sprawozdanie z wykonania planu
wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku
budżetowego: 2016 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres
sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017.
10. W dniu 13 lipca 2017 r. przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Zespół Zamiejscowy w Koszalinie Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów
i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
okres sprawozdawczy: od początku roku 2017 do końca 2 kwartału roku 2017.
11. W dniu 14 lipca 2017 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie i do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy
w Koszalinie Rb-50 – sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2017.
12. W dniu 20 lipca 2017 r. otrzymano do wiadomości pismo Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie Nr WK.0913.1335.20.P.2017 z dnia 18 lipca 2017 roku
w sprawie zaleceń pokontrolnych po przeprowadzonej w okresie od 25 kwietnia
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do 12 maja 2017 r. kontroli doraźnej gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej
w Bornem Sulinowie w zakresie gospodarowania w 2016 r. środkami finansowymi
zgromadzonymi na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek
oświatowych.
13. W dniu 20 lipca 2017 r. na podstawie Zarządzenia Nr 52/2017 Burmistrza Bornego
Sulinowa wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok
polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 126.679,61 zł,
w tym na podstawie:
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr
FB-1.3111.13.6.2017.PW z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwiększenia (z rezerwy
celowej budżetu państwa poz. 15) dotacji celowej dla Gminy Borne Sulinowo o kwotę
26,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej
Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - działanie 13.4.1.4.W,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr
FB-1.3111.92.4.2017.PW z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zwiększenia (z rezerwy
celowej budżetu państwa poz. 27) dotacji celowej dla Gminy Borne Sulinowo o kwotę
55.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach
wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w
zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia
2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
(M.P. z 2015 r., poz. 821) - działanie 13.1.2.6.W (zmiana po stronie wydatków w planie
finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.2.18.2017.KG z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zwiększenia (z rezerwy celowej
budżetu państwa poz. 24) dotacji celowej dla Gminy Borne Sulinowo o kwotę 2.021,61
zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków
energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi
tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji
wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.) – działanie 13.1.2.1.W (zmiana po
stronie wydatków w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr
FB-1.3111.64.5.2017.KG z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zwiększenia (z rezerwy
celowej budżetu państwa poz. 25) dotacji celowej dla Gminy Borne Sulinowo o kwotę
46.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin,
tj. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19
ustawy o pomocy społecznej - działanie 13.1.2.1.W (zmiana po stronie wydatków w
planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.62.8.2017.PW z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zwiększenia (z rezerwy celowej
budżetu państwa poz. 25) dotacji celowej dla Gminy Borne Sulinowo o kwotę
23.632,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki
oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy
o pomocy społecznej - działanie 13.1.2.1.W (zmiana po stronie wydatków w planie
finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).
Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 33.000,68 zł
między rozdziałami i paragrafami.
14. W dniu 19 lipca 2017 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
sprawozdania organu założycielskiego lub nadzorującego (Gmina Borne Sulinowo)
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jednostki posiadające osobowość prawną, w tym samorządowych instytucji kultury
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej:
- Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów
finansowych,
- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji,
wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku.
15. W dniu 20 lipca 2017 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie i do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy
w Koszalinie Rb-ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności
Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań
zleconych wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku.
16. W dniu 24 lipca 2017 roku przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie sprawozdania za okres od początku roku do dnia
30 czerwca roku 2017:
- Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego,
- Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów
finansowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego,
- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji.
17. W dniu 26 lipca 2017 roku na podstawie Zarządzenia Nr 53/2017 Burmistrza Bornego
Sulinowa podano do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń w UM i BIP) kwartalną
informacje z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2017 roku:
Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo
za II kwartał 2017 roku
Lp. Treść
Plan (po zmianach)
Wykonanie
1
DOCHODY
42 475 058,78
21 615 276,99
1.1 DOCHODY BIEŻĄCE
38 499 599,98
20 824 531,03
1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE
3 975 458,80
790 745,96
2
WYDATKI
41 662 430,26
21 640 968,16
2.1 WYDATKI BIEŻĄCE
36 851 415,59
19 806 949,14
2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE
4 811 014,67
1 834 019,02
3.
DEFICYT/NADWYŻKA (1-2)
812 628,52
-25 691,17
4
PRZYCHODY
3 404 439,53
3 276 806,17
5.
ROZCHODY
4 217 068,05
3 251 115,00
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych
za II kwartał 2017 roku
Gmina Borne Sulinowo dokonała umorzenia niepodatkowych należności budżetowych
w II kwartale 2017 roku w wysokości 138,67 zł (odsetki).
18. W dniu 16 sierpnia 2017 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie pismo Nr S.3020.148.2017.LŁ w sprawie centrów usług wspólnych, jako
elementu racjonalizacji działań administracji samorządowej tj. poinformowano, iż
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w Gminie Borne Sulinowo nie utworzono i nie planuje się utworzyć jednostki obsługującej
prowadzącej obsługę w obecnej kadencji.
W związku z reformą oświaty – wygaszanie gimnazjów, nastąpiła likwidacja Publicznego
Gimnazjum w Silnowie, a po wygaszeniu gimnazjum w Łubowie i Bornem Sulinowie
wyniknie konieczność ograniczenia etatów Głównych Księgowych w obydwu placówkach
oświatowych.
19. W dniu 23 sierpnia 2017 r. na podstawie Zarządzenia Nr 60/2017 Burmistrz Bornego
Sulinowa przedstawił Radzie Miejskiej w Bornem Sulinowie i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie informację o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo oraz informacji o przebiegu wykonania
planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym
instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 r.
20. W dniu 23 sierpnia 2017 r. wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
pismo Nr S.3020.62.2017.LŁ w sprawie informacji dotyczących m.in.:
- wysokości zobowiązań finansowych zaciągniętych przez jednostki samorządu
terytorialnego, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu/pożyczki
(ale w prawnym znaczeniu tego słowa nie są pożyczką/kredytem),
- zobowiązań zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego w podmiotach
niebędących bankami, lecz działających na rynku finansowym (instytucje parabankowe).
Gmina Borne Sulinowo nie posiada takich zobowiązań.
21. W dniu 29 sierpnia 2017 r. na podstawie § 1 ust. 2 uchwały Nr XLVII/537/10 Rady
Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi budżetu Gminy Borne Sulinowo Burmistrz Bornego Sulinowa
wystosował do radnych Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie, przewodniczących jednostek
pomocniczych, Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych, Dyrektorów
przedszkoli niepublicznych, Kierowników Referatów Urzędu i samodzielnych stanowisk
w Urzędzie pismo w sprawie przyjmowania do dnia 15 października 2017 roku wniosków
dotyczących projektu budżetu na 2018 rok.
22. Na podstawie Zarządzenia Nr 61/2017 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 sierpnia
2017 r. wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok
polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 22.666,00 zł,
w tym na podstawie:
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 28 lipca
2017 roku w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 5.400,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) - działanie 13.1.2.2.W,
- pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB1.3111.88.7.2017.PW z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji
celowej o kwotę 17.266,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających
z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy
o dowodach osobistych - działanie 16.1.1.2.W.
Ponadto dokonano przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 278.331,49 zł między
rozdziałami i paragrafami, w tym 185.807,49 zł na podstawie pisma Publicznego
Gimnazjum w Silnowie Nr PG/10/2017 z dnia 30.08.2017r. w związku z włączeniem
z dniem 1 września 2017 r. Publicznego Gimnazjum w Silnowie do Szkoły Podstawowej
w Juchowie i przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 11.799,50 zł.
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23. Na podstawie Zarządzenia Nr 62/2017 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 1 września
2017 roku zmieniono Zarządzenie Nr 100/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie
zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Borne Sulinowo i jej jednostkach
organizacyjnych. W związku z reformą oświaty z procedury wspólnych rozliczeń
wyeliminowano Publiczne Gimnazjum w Silnowie, dokonano zmiany nazw
dotychczasowych Zespołów Szkół w Łubowie i Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie
odpowiednio na Szkołę Podstawową w Łubowie i Liceum Ogólnokształcące w Bornem
Sulinowie. Dokonano również zmiany zasad/wzorów numeracji faktur VAT dla każdej
z tych jednostek.
24. W dniu 6 września 2017 r. przesłano do Kuratorium Oświaty w Szczecinie pismo
Nr S.3020.163.2017.LŁ w sprawie dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla
gmin województwa zachodniopomorskiego na okres wrzesień do grudnia 2017 roku.
Realne zapotrzebowanie na dotacje: 19.611,00 zł.
25. W związku z reformą oświaty w dniu 8 września 2017 roku przesłano do Urzędu
Skarbowego w Szczecinku NIP-2 zgłoszenie aktualizacyjne – zakończenie działalności
przez Publiczne Gimnazjum w Silnowie pod adresem Silnowo 40, 78-446 Silnowo i NIP-2
zgłoszenie aktualizacyjne – zmiany nazw jednostek, z którymi Gmina Borne Sulinowo
rozlicza podatek od towarów i usług – Szkoła Podstawowa w Łubowie i Liceum
Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie.
26. W dniu 11 września 2017 r. przesłano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie, Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego wniosek
o przekazanie gminie Borne Sulinowo dotacji celowej na postępowanie w sprawie zadania
dotyczącego wypłaty dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 października 2017
r. do 31 grudnia 2017 r. Wnioskowana kwota dotacji 1.947,24 zł.
27. W dniu 12 września 2017 r. wpłynęło do Urzędu pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie Nr K.0022.343.AC.Z.2017 z dnia
11 września 2017 r. w sprawie przesłania uchwały nr CVI.416.Z.2017 Składu
Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 7 września 2017 roku w sprawie wydania
pozytywnej opinii o przedłożonej przez Burmistrza Bornego Sulinowa informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za pierwsze półrocze 2017 roku
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
W zakresie Ochrony Środowiska
1. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Wydawanie zezwoleń na amatorski połów ryb w roku 2017 na Jeziorze Śmiadowo.
3. Prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
4. Przekazano do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydział
Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego informacje dotyczące kosztów
realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
Zwierząt za lata 2012-2015.
5. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wypełniony załącznik do sprawozdania
OŚ-4g z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat
i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej za rok 2016.
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Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w sprawie przyłączenia nieruchomości
w m. Krągi i Juchowo, gmina Borne Sulinowo do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
7. Wydano 1 decyzję nakazującą wykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości
do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jeleń.
8. Wydano 4 decyzje stwierdzające wygaśnięcie decyzji nakazujących wykonanie
obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
9. Zakończono prace związane z czyszczeniem separatora wraz z piaskownikiem
zlokalizowanych na działkach nr 41/23 obręb Borne 06 i 29 obręb Borne 05.
10. Zakończono prace związane z montażem osadnika na kolektorze odprowadzającym wody
opadowe przed separatorem lamelowym w miejscowości Borne Sulinowo na działce
nr 29 obręb Borne 05.
11. Wydano jedną pozytywną opinię w formie postanowienia dla Planu ruchu zakładu
wykonującego roboty geologiczne niepolegające na badaniach geofizycznych
wymagających użycia środków strzałowych, na wykonanie 9 otworów wiertniczych
do głębokości 178m, w celu wykorzystania ciepła Ziemi.
12. Dokonano rozliczenia należności za wywóz nieczystości ciekłych zorganizowanych
przez Gminę dla nieruchomości ul. Kościuszki 77-79 w Łubowie za I półrocze 2017r.
13. Brano udział w pracach komisji do szacowania szkód spowodowanych deszczem
nawalnym w gospodarstwach rolnych z terenu gminy Borne Sulinowo.
14. Udzielono odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie
budowy lokalnych oczyszczalni ścieków.
15. Udzielono odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie
posiadania przez Gminę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, działań w zakresie wymiany
źródeł ciepła oraz wdrożenia nowego systemu segregacji opadów.
16. Wypełniono i przesłano do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z siedzibą
w Poznaniu ankietę dotycząca realizacji działań zaplanowanych w ramach aktualizacji
Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK) na poziomie lokalnym – gminy.
17. Udzielono odpowiedzi Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej z siedzibą
w Warszawie na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie zmian
hydromorfologicznych i presji antropogenicznych dotyczących gminy Borne Sulinowo
oraz przesłano ankietę dotyczącą realizacji działań wynikających z ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
18. Opisywanie faktur –na bieżąco.
19. Zaktualizowano ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Borne
Sulinowo.
20. Zaktualizowano ewidencję zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Borne
Sulinowo.
21. Zaktualizowano bazę azbestową gromadzącą i przetwarzającą informacje uzyskane
z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo.
6.

W zakresie Rolnictwa i Leśnictwa
22. Rozpatrzono 12 wniosków dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.
23. Rozpatrzono 5 pism dot. zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.
24. Rozpatrzono 19 zgłoszeń o zamiarze usunięcia drzewa.
25. Przyjęto 2 zgłoszenia dot. złomów/wywrotów na działkach stanowiących własność osób
fizycznych.
26. Wystąpiono z 14 wnioskami do Starosty Szczecineckiego o wydanie zezwolenia
na wycięcie drzew/krzewów.
27. Przekazano do uzgodnienia, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu, projekt zezwalania na usunięcie
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drzew rosnących w pasie drogowym na terenie Gminy Borne Sulinowo.
28. Odpowiedziano na 2 pisma ze Starostwa Powiatowego w Szczecinku dot. wartości mienia
pozostawionego poza granicami państwa polskiego prawa własności lub użytkowania
wieczystego do nieruchomości Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta i gmin
Borne Sulinowo.
29. Wydano 6 zaświadczeń dot. posiadania gospodarstwa rolnego na terenie gminy Borne
Sulinowo.
30. Wydano 3 zaświadczenia dot. nieposiadania gospodarstwa rolnego na terenie gminy
Borne Sulinowo.
31. Potwierdzono 2 oświadczenia wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie
rolnym.
32. Wydawanie pozwoleń na amatorski połów ryb na jeziorze Śmiadowo.
33. Rozpatrzono 73 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
34. Wystąpiono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
wnioskiem o przekazanie dotacji celowej dla gminy na postępowanie w sprawie zwrotu
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej.
35. Zwrócono się do przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy Borne Sulinowo
zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Powiatowego Lekarza
Weterynarii z prośbą o wzięcie aktywnego udziału w akcji informacyjnej prowadzonej
wśród hodowców odnośnie zagrożenia ASF.
36. Zwrócono się do Nadleśnictwa Szczecinek, Nadleśnictwa Czarnobór, Nadleśnictwa
Czaplinek, Powiatowego Zarządu Dróg, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Rejon Szczecinek, Stacji Paliw OPAK w Silnowie oraz Cetan s.c.. PHU Meyer L.E.,
zgodnie z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinku dotyczącego
afrykańskiego pomoru świń (ASF), celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby,
poprzez umieszczenie ulotek informacyjnych dot. ASF na przydrożnych parkingach,
stacjach benzynowych, miejscach obsługi podróżnych (MOP) oraz wyposażenie innych
miejsc postojowych w pojemniki lub kontenery przeznaczone na odpady żywnościowe
oraz regularne ich opróżnianie.
37. Przyjęto do rozpatrzenia 4 wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych deszczem
nawalnym w gospodarstwach rolnych położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo oraz
udział w pracach Komisji do szacowania w/w szkody.
W zakresie gospodarki odpadami.
38. Bieżąca aktualizacja zestawienia dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Bornem Sulinowie, zawierającego informację o nieruchomościach na które zostały
złożone deklaracje w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami.
39. Przygotowano i wysłano odpowiedzi na bieżącą korespondencję dot. gospodarki
odpadami komunalnymi.
40. Opisywanie faktur dot. Gospodarki odpadami – na bieżąco.
41. Wprowadzono do programu GOMIG - deklaracje oraz zmiany i korekty deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo - ok. 304 szt.
42. Wydano decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – 2 szt.
43. Przygotowano i wysłano pisma w sprawie oznakowania pojemników na odpady
komunalne, przez właściciela nieruchomości – 140 szt.
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44. Przygotowano i wysłano pisma w sprawie odbioru odpadów komunalnych w m. Grabno –
46 szt.
45. Przygotowano i wysłano wezwania do złożenia zmiany/korekty/wyjaśnień w deklaracji
za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12 szt.
46. Wszczęto postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – 28 szt.
47. Wydano decyzję w sprawie ulgi w spłacie podatku – opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – 4 szt.
48. Przygotowano dokumenty i przekazano do SKO – 1 szt.
49. Wydawanie zezwoleń na amatorski połów ryb na jeziorze Śmiadowo w roku 2017.
50. Aktualizacja informacji na stronie internetowej Urzędu – dot. gospodarki odpadami
komunalnymi.
51. Przygotowanie i przekazanie zestawienia informacji na temat stanu realizacji zadań
wynikających z „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014”, „Krajowego planu
gospodarki odpadami 2022” i „Krajowego planu zapobieganiu powstawania odpadów
2014” dla administracji samorządowej oraz administracji rządowej szczebla
wojewódzkiego oraz zadań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
W zakresie zamówień publicznych
52. Trwają prace nad przygotowaniem opracowania pn. Programu Rewitalizacji Gminy Borne
Sulinowo na lata 2016-2026. Przygotowano i przeprowadzono konsultacje społecznych
diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
Gminy Borne Sulinowo oraz projektu Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo
na lata 2016 – 2026
REFERAT ORGANIZACYJNY
1. Sporządzono sprawozdanie GUS Z-05– badanie popytu na pracę za II kwartał
2017 r.
2. Sporządzono sprawozdanie GUS Z-03 – o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy
za II kwartał 2017 roku.
3. Wydano decyzję o przyznaniu pomocy de miniminis dla pracodawców z terenu Gminy
Borne Sulinowo kształcących młodocianych pracowników.
4. Ogłoszono i przeprowadzono nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Bornem Sulinowie. W wyniku zakończenia
procedury naboru z dniem 15.09.2017 r. zatrudniono na to stanowisko Panią Mariolę
Siniarską.
5. Przeprowadzono nabór na stanowisko referenta ds. wdrażania, realizacji i rozliczania
projektów w Urzędzie Miejski w Bornem Sulinowie.
6. Sporządzono i wysłano ankietę pn.: „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj.
zachodniopomorskim w IV kwartale 2017 r.”
7. Podpisano z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku 8 umów o organizację robót
publicznych, w ramach których zatrudniono 18 osób oraz jedną umowę o organizację
stażu, w ramach której staż odbywają 3 osoby. W ramach jednej z umów z PUP
zatrudnionych zostało 10 osób na okres 2 miesięcy w celu usuwania skutków nawałnic
na terenie Gminy Borne Sulinowo. Zatrudnieni pracownicy wykonywać będą prace
na rowach melioracyjnych obręb Juchowo, Ciemino, Nobliny, Radacz, Jeleń i Kiełpino.
8. W miesiącach od lipca do września Powiatowy Urząd Pracy skierował do wykonywania
prac społecznie użytecznych 30 osób w każdym miesiącu. Prace są wykonywane
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9.
10.
11.
12.
13.

w sołectwach, na rzecz CKiR, M-GOPS, PUK Sp. z o. o. oraz Szkoły Podstawowej
w Jeleniu.
Dokonano zakupu macierzy NAS marki QNAP TS-853U-RP do tworzenia kopii
bezpieczeństwa.
Zarejestrowano 4467 pisma wpływające do Urzędu.
Wysłano 4651 przesyłek poleconych, 894 listy zwykłe oraz około 50 sztuk plakatów.
Pobrano opłatę skarbową w wysokości 3.319,00 zł.
W ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi na tablicach Urzędu
wywieszono 87 obwieszczeń oraz plakaty okolicznościowe.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Realizacja zadań:
a) W zakresie spraw obronnych:
- prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach o nie odbieranie przesyłek
z WKU – 1, w tym 1 zakończono.
- zakończenie postępowań o nadanie świadczeń rzeczowych – 5;
b) W
zakresie
obrony
cywilnej:
- weryfikacja i aktualizacja planu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem;
- testowe uruchomienie syreny – 1.08.br.
- konserwacja radiotelefonów nasobnych;
c) W zakresie zarządzania kryzysowego:
- opracowanie Planu ewakuacji II stopnia dla DPS, ZOZ, SM na terenie Gminy,
- udział w posiedzeniu PZZK w Szczecinku w dniu 18.09.br,
- prowadzenie szkolenia dla studentów z zakresu bezpieczeństwa (zabezpieczających
Zlot Militarny);
- monitorowanie bieżących zagrożeń na terenie Gminy.
d) W zakresie zabezpieczenia ppoż.
Stan zagrożenia pożarowego na terenie Gminy utrzymuje się na niskim poziomie.
e) w zakresie zabezpieczenia funkcjonowania OSP:
- OSP Łubowo - utrzymuje gotowość do działania,
- OSP Miasta Bornego Sulinowa - utrzymuje gotowość do działania,
- OSP Juchowo - utrzymuje gotowość do działania.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI
1. Powołana zarządzeniem burmistrza nr 38 z dnia 14 kwietnia 2015 r. Komisja
Zdrowotna opiniująca wnioski o przyznanie świadczeń ze środków przeznaczonych na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo zwanych dalej
Funduszem Zdrowotnym rozpatrzyła i zaopiniowała pozytywnie 5 wniosków złożonych przez
nauczycieli czynnych zawodowo i nauczycieli emerytów. Ogółem przyznana kwota
dofinansowania wynosiła 5000,00 ( słownie: pięć tysięcy zł.),
2. Przygotowano umowy „Porozumienia” na nowy rok szkolny w sprawie
indywidualnego dowozu uczniów do szkół przez prawnych opiekunów dziecka,
3. Dokonano uaktualnienia niezbędnej dokumentacji dzieci niepełnosprawnych w
celu zorganizowania dowozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w
Świątkach i do przedszkoli integracyjnych w Szczecinku,
4. W związku ze złożonym wnioskiem o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego
na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dokonano analizy formalnej
dokumentacji złożonej przez nauczyciela, powołano Zarządzeniem Burmistrza komisję
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egzaminacyjną, przygotowano umowy zlecenia, opracowano stosowną dokumentację
i przeprowadzono egzamin w miesiącu sierpniu 2017 r.
5. Przeprowadzono kilka konsultacji z dyrektorami szkół w sprawie przygotowania
aneksu nr 1 do arkuszy organizacyjnych szkół na nowy rok szkolny. Po wnikliwej analizie
przez burmistrza i akceptacji zmian organizacyjnych w poszczególnych jednostkach
oświatowych, aneksy przesłane do zaopiniowania uzyskały pozytywną opinię związków
zawodowych i Kuratora Oświaty w Szczecinie.
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
1. W miesiącu lipcu i sierpniu 2017 r. wystawiono i przesłano do Naczelników Urzędów
Skarbowych tytuły wykonawcze dotyczące zaległości podatkowych.
2. W miesiącu lipcu 2017 r. przesłano do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Oddziału Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie wniosek o przekazanie
kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za
półrocze 2017 roku.
3. W miesiącu wrześniu 2017 r. dokonano analizy wpłat z tytułu podatków i przesłano do
podatników upomnienia dotyczące zaległości podatkowych w podatku rolnym i od
nieruchomości.
4. W miesiącu sierpniu 2017 r. dokonano wszczęcia postępowań podatkowych w celu
określenia wysokości zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości dla osób
prawnych.
REFERAT INWESTYCJI
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GEODEZJA
I.
Przygotowano i wydano:
1. Wydano 88 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Wydano 21 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Wydano 6 decyzji o podziale nieruchomości na terenie Gminy.
4. Wydano 7 opinii wstępnego projektu podziału nieruchomości na terenie Gminy.
5. Umorzono postępowanie dot. ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu
wartości przed jej zbyciem.
6. Wydano 3 decyzje o warunkach zabudowy na terenie Gminy.
7. Wydano 1 zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu
budowlanego.
8. Przeniesiono 1 decyzję o warunkach zabudowy.
9. Udzielono 14 informacji z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
10. Zlecono do przeprowadzenia dwóch postępowań rozgraniczeniowych nieruchomości: dz.
nr 100 obręb Łączno i dz. nr 253 obręb Kiełpino.
II.
Informacja o prowadzonych pracach w zakresie planowania przestrzennego:
1. Projekt zmiany studium uwarunkowań dla obrębu Komorze i projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla działek nr ewid.
2/1, 5/7, 33/5, 33/6, 61/4, 66, 70, 84/2, 89/4 położonych w miejscowości Komorze oraz
zmiana studium dla obrębu Komorze.
Trwają prace nad projektem zmiany studium. Obecnie jest przygotowywany projekt do
kolejnego uzgodnienia z RDOŚ.
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2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne
Sulinowo dla terenów o symbolach 44Ua; 71Ut; 79Ut,MN; 88Ut,MN; 210MW,U
położonych w miejscowości Borne Sulinowo oraz Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach
81Ukr; 186 MW,U położonych w miejscowości Borne Sulinowo.
Pozytywnie zaopiniowano projekt zmiany planu miejscowego przez Gminną Komisję
Urbanistyczno-Architektoniczną Gminy Borne Sulinowo. Przesłano projejt zmiany planu do
opiniowania oraz uzgodnień z odpowiednimi instytucjami i urzędami.
3. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Borne Sulinowo. Granicami obszaru objętego zmianą studium są granice
administracyjne Gminy Borne Sulinowo.
Trwają prace nad projektem zmiany studium.
4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne
Sulinowo dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 131/3 położonej w miejscowości
Silnowo.
Projekt wyłożono do publicznego wglądu. Do 5 września 2017 r. była możliwość składania
uwag do planu. Kolejnym etapem będzie uchwalenie planu.
5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo
dla obrębu Dąbrowica, Jeleń, Łubowo, Przyjezierze i Śmiadowo.
Przystąpiono uchwałami do sporządzenia planów miejscowych dla obrębów Dąbrowica,
Jeleń, Łubowo, Przyjezierze i Śmiadowo. Ogłoszono, obwieszczono oraz zawiadomiono
odpowiednie organy o przystąpieniu do sporządzenia w/w planów.
INWESTYCJE
III.
W ramach zarządzania drogami gminnymi w okresie międzysesyjnym
1.
Wydano 10 decyzji, w których naliczono opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg
publicznych w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury
technicznej oraz obiektów handlowych i reklam na terenie miasta i gminy Borne
Sulinowo.
2.
Wydano 11 decyzji zezwalające na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej
w pasie dróg publicznych oraz na udostępnienie pasa drogowego na cele
budowlane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994r. w na terenie gminy Borne Sulinowo.
3.
Wydano 8 uzgodnień zezwalających na lokalizację urządzeń infrastruktury
technicznej w pasie dróg wewnętrznych oraz na udostępnienie pasa drogowego
na cele budowlane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r. w na terenie gminy Borne Sulinowo.
4.
Zawarto 7 umów, w których naliczono opłaty za zajęcie nieruchomości drogowej
w związku z wbudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy
Borne Sulinowo,
5.
Wydano 6 uzgodnień zezwalających na lokalizację zjazdu z dróg gminnych
na nieruchomości przyległe.
IV.
Zadania inwestycyjne.
Przeprowadzono postępowanie na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tj.:
- przygotowano / zamówiono opracowanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia
zamówienia publicznego,
- uzyskano pozwolenie na budowę / zgłoszono przystąpienie do budowy, wykonania
robót budowlanych,
- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert,
- zawarto umowę lub zlecenie na realizację,
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- rozliczono zadanie poprzez opisanie i sprawdzenie pod względem merytorycznym
faktur,
dla następujących zadań:
1) Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowościach: Ciemino, Dąbie,
Juchowo, Nobliny i Piława.
- zadanie zrealizowano.
2) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piława – dokumentacja
projektowo-kosztorysowa.
- trwają prace projektowe.
3) Budowa dwóch wiat rekreacyjnych i montaż czterech tablic informacyjnych
w Śmiadowie (dz. nr 75/1 obręb Ciemino).
- zgłoszono przystąpienie do budowy wiat i montażu tablic informacyjnych.
4) Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej przy ul. Sportowej w Bornem
Sulinowie.
- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert i wyłoniono wykonawcę niwelacji terenu
pod płytę boiska,
- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert i wyłoniono wykonawcę ogrodzenia
boiska,
- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert i zakupiono bramki do piłki nożnej.
5) Dostawa bramek na boisko do piłki nożnej w Kiełpinie i Śmiadowie Kolonii.
- zadanie zrealizowano.
6) Montaż kominka w świetlicy wiejskiej w miejscowości Śmiadowo.
- zadanie zrealizowano.
7) Dostawa okna podawczego do Ośrodka Zdrowia w Silnowie.
- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert,
- wyłoniono dostawcę,
- zadanie zrealizowano.
8) Dostawa i montaż wiaty przystankowej w m. Uniemino, gm. Borne Sulinowie.
- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert,
- wyłoniono dostawcę
- zadanie w trakcie realizacji.
9) Dostawa papy do wykonania remontu dachu budynku Szkoły Podstawowej w
miejscowości Jeleń.
- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert,
- wyłoniono dostawcę,
- zadanie zrealizowano.
10) Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Łubowie .
- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert,
- wyłoniono projektanta,
- zadanie w trakcie realizacji.
11) Przebudowa budynku po byłym gimnazjum w Silnowie na budynek mieszkalny
z mieszkaniami chronionymi.
- wystosowano zaproszenia do złożenia ofert.
- wyłoniono wykonawcę dokumentacji.
12) Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 42 i 61 obręb Radacz, gm. Borne
Sulinowo – w trakcie realizacji;
- wyłoniono projektanta,
- wykonano dokumentację projektową,
- uzyskano zezwolenia na przebudowę drogi,
- złożono wniosek o dofinansowanie zadania.
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13) Przebudowa bieżni lekkoatletycznej okrężnej 4-torowej 400-metrowej na stadionie
przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie. –;
- zadanie w trakcie realizacji.
Pozostałe czynności:
1) Zgłaszano awarie sieci oświetleniowych oraz monitorowano naprawę oświetlenia
drogowego na terenie miasta i gminy.
2) Bieżące sprawdzanie pod względem merytorycznym oraz opisywanie, aktualizacja
zestawień oraz archiwizacja faktur przekazywanych do referatu związanych
z inwestycjami wykonywanymi na rzecz Gminy Borne Sulinowo.
3) Rozpatrywano oraz odpowiadano na korespondencję dotyczącą infrastruktury
technicznej będącej w posiadaniu i zarządzie gminy.
V.
Roboty budowlane wykonywane Gminną grupą budowlano-remontową:
1) Zakończono prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w Śmiadowie.
2) Zakończono remont budynku świetlicy wiejskiej w Krągach.
3) Zakończono remont dachu, trwa remont elewacji w budynku Szkoły Podstawowej
w Jeleniu.
4) Trwają prace remontowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Silnowie.
5) Naprawiono podłogę w świetlicy wiejskiej w Łubowie.
6) Trwają prace związane z remontem dachu świetlicy wiejskiej w Radaczu.
7) Trwa koszenia terenów zielonych.
8) Odbudowano dwa wpusty uliczne w rejonie ul. Słowackiego i dwa wpusty w ul.
Orła Białego.
9) Trwa montaż tablic informacyjnych na terenach wiejskich.
10) Przygotowano drogi dojazdowe, parkingi oraz teren na dożynki PowiatowoGminne.
11) Zamontowano bramki na boisku w Kiełpinie.
12) Wykonano odwodnienie drogi gminnej w Kiełpinie.
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
1. Działalność Komisji ds. PRPA.
W okresie międzysesyjnym wszczęto 4 postępowania o zobowiązanie do leczenia
odwykowego na wnioski złożone przez rodzinę osoby uzależnionej oraz Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. W związku z powyższym skierowano
pisma do Komisariatu Policji oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie. Ponadto skierowano do biegłych – psychologa i psychiatry
2 teczki akt sprawy w celu przebadania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia,
ustalono przyjęcia na oddział detoksykacyjny dla 3 osób, terapię odwykową w systemie
dziennym rozpoczęła 1 osoba, ustalono i dofinansowano badania okresowe oraz terapię
podtrzymującą po odbytej terapii podstawowej dla 4 osób. Współpracowano ze służbami
i instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy
w rodzinie.
Podpisano umowy dotyczące:
 sporządzenia wywiadów środowiskowych na potrzeby prowadzonych
postępowań o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
 realizację programu profilaktyki selektywnej pn: „ Unplugged” w Szkole
Podstawowej w Bornem Sulinowie, Juchowie, Łubowie oraz w Jeleniu.
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realizację programu edukacyjnego pn: „ Ja, Ty, My” w Szkole Podstawowej
w Bornem Sulinowie,
świadczenie usług psychologicznych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Borne Sulinowo,
diagnozy problemów społecznych na terenie Gminy Borne Sulinowo.

W dniach 28-29 sierpnia 2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Radaczu oraz w Świetlicy
Wiejskiej w Śmiadowie zorganizowano program edukacyjny pn: „ Bezpieczne Wakacje”.
Wakacje to dla dzieci i młodzieży okres wypoczynku, poznawania ludzi i zdobywania
nowych doświadczeń. Ważne, aby ten czas po powrocie do szkoły był przez nich
wspominany z radością. Dzieci i młodzież spędzająca wakacje w swoich domach, jak również
poza miejscem zamieszkania jest narażona na szereg zagrożeń oraz niebezpieczeństw
w czasie odpoczynku. Swoboda zachowań młodych osób, większy luz, przebywanie
w miejscach wypoczynku bez nadzoru rodziców, a także niewłaściwa opieka i nadzór
ze strony opiekunów stanowią jedną z kilku przyczyn nieszczęśliwych zdarzeń np. wypadków
komunikacyjnych, utonięć, przestępstw i wykroczeń popełnionych przez samych nieletnich
jak i na ich szkodę. W związku z powyższym głównym celem realizacji w/w programu była
promocja bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem
przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie
przemocy
w
rodzinie.
Program
został
przeprowadzony
we
współpracy
z Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubowie, Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Szczecinku, Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie oraz Komisji ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Osoby oddelegowane do realizacji w/w
programu: Paulina Undrych-Matkowska – Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem
Sulinowie, sierż. Ewa Żaglewska – Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku, Powiatowa
Stacja Sanitarno – epidemiologiczna w Szczecinku – Starszy Asystent ds. Promocji Zdrowia
i Oświaty Zdrowotnej – Izabela Jadwiżyc, Straż Miejska – Magdalena Podolańczyk, OSP
Łubowo i Straż Miejska – Tomasz Muryn, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie – Rafał Turlej, Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Irena Fiurst-Stecenko.
2 . Zatrudnienie skazanych.
Gmina Borne Sulinowo na podstawie porozumienia z Sądem Rejonowym w Szczecinku
prowadzi nieodpłatnie dozorowane prace na cele społeczne, do których kierowane są osoby
posiadające wyrok – zamianę kary pozbawienia wolności na odpracowanie godzin na cele
społeczne. Tą formą resocjalizacji objęto w miesiącu czerwcu - 21 zgłoszonych, w lipcu – 15
zgłoszonych oraz w sierpniu – 16 zgłoszonych. Osoby te kierowane są głównie do prac
porządkowych w miejscu ich zamieszkania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości w sprawie podmiotów, w których jest odbywana kara ograniczenia wolności
oraz praca społecznie użyteczna wyznaczono następujące jednostki:
1. Sołectwo Liszkowo,
2. Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie,
3. Sołectwo Jeleń,
4. Sołectwo Radacz.
3. Ewidencja ludności, dowody osobiste, USC.
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Lp.

Nazwa
(Katalog zadań obowiązujący od 01.01.2016 r.)

czynności

1
2
Rejestracja Stanu Cywilnego

Ilość
4

1

Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony). Tryb
23
zwykły i tryb szczególny

2

Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

3

Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie
85
skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego

4

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na
105
drukach wielojęzycznych)

5

Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń

25

6

Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego

30

7

Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego

58

8

Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego

85

9

Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk

6

0

Ewidencja ludności
Zameldowania, wymeldowania, - zgłoszenia wyjazdu na pobyt: -czasowy,1
233
stały, - zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego
2

Usuwanie niezgodności
Cywilnego

przez Ewidencję Ludności i Urząd Stanu

3

Decyzje w sprawach meldunkowych

0

4

Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL

0

486

Udostępnianie danych
1

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania
cudzoziemców (RZC) oraz Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów 25
Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
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2

Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której
wniosek dotyczy, z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania
73
cudzoziemców (RZC) oraz wydawanie zaświadczeń z RDO zawierających
pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy

3

Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych oraz
0
wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych z RDO

Dowody Osobiste
1

Wydawanie dowodów osobistych

452

2

Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

3

3

Wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych

0

4

Unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO)

2

Liczba Ludności wg stanu na dzień 18.09..2017r.
MIASTO BORNE SULINOWO:
pobyt stały

- 4.527 pobyt czasowy

- 225

GMINA BORNE SULINOWO:
pobyt stały
- 4.828 pobyt czasowy - 124
---------------------------------------------------------------razem
- 9355
- 349
ogółem ludność 9.704
===================
Zarejestrowano 3 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.,
Zarejestrowano 2 wnioski o wydanie Karty Seniora.
5. Działalność gospodarcza.
W CEIDG dokonano następujące zmiany:
- zarejestrowano 11 nowych działalności gospodarczych,
- wprowadzono 36 zmian,
- zawieszono 10 wpisów,
- wykreślono 8 wpisów,
- wznowiono 6 działalności gospodarczych.

19

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Zawarto 16 umów dzierżaw na nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne
Sulinowo rozwiązano 2 umowy dzierżawy, zawarto 3 umowy użyczenia na nieruchomości
stanowiące własność gminy Borne Sulinowo.
Zawarto 2 umowę na udostępnienie ternu na cele budowlane, wystosowano żądanie
zapłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnej 10
szt. Udzielono 10 osobom wnioskującym o najem lokalu socjalnego/komunalnego
informacji, iż z uwagi na termin złożenia, przedmiotowe wnioski zostaną rozpatrzone po
30 listopada roku następnego (tj. 2017r.). Zwołano 6
posiedzenia Komisji
Mieszkaniowej.
Nadano 6 nieruchomościom numery porządkowe, sporządzono 3 aneksy do umów
użytkowania, udzielono wnioskującym osobom o najem lokalu socjalnego/komunalnego
informacje o przyjęciu i zarejestrowaniu wniosku 12 szt.
REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY
1. Pozyskiwanie dotacji, realizacja i rozliczanie projektów
WFOŚiGW w Szczecinie, Edukacja ekologiczna, Budowa ścieżki przyrodniczej i wydanie ulotki
promocyjnej "Jezioro lobeliowe Śmiadowo"
Dn. 14.06.2017r. złożono w WFOŚiGW w Szczecinie wniosek o dofinansowanie kwotą 15.460,00 zł
zadania "Budowa ścieżki przyrodniczej i wydanie ulotki promocyjnej "Jezioro lobeliowe Śmiadowo".
Ze względu na wyczerpanie alokacji w WFOŚiGW przeznaczonej na Edukację ekologiczną,
weryfikacja wniosku została wstrzymana.
PROW 2014-2020, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność, Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w
miejscowościach: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława
Dn. 16.06.2017r. podpisano z Województwem Zachodniopomorskim umowę na realizację zadania.
Dn. 20.07.2017r. wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego WZ z wnioskiem o aneks do umowy
zmieniający termin złożenia wniosku o płatność na 15-25.10.2017r.
Dn. 10.08.2017r. wysłano do Urzędu Marszałkowskiego WZ celem oceny dokumentację z
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania.
Zadanie zostało zrealizowane. W 5 miejscowościach gminy powstały place zabaw złożone z 4
urządzeń zabawowych i siłownie zewnętrzne, w skład których wchodzi 5 urządzeń (4 stanowiska, w
tym 1 podwójne). Całkowity koszt zadania wyniósł 179.985,10 zł, dofinansowanie - 114.524,00 zł.
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Program modernizacji infrastruktury sportowej - edycja 2016,
Przebudowa bieżni lekkoatletycznej okrężnej 4-torowej 400-metrowej na stadionie przy
ul. Sportowej w Bornem Sulinowie
Dn. 10.07.2017r. przesłano do MSiT sprawozdanie kwartalne z realizacji zadania.
Dn. 17.08.2017r. przesłano do MSiT Aneks Nr 2/2017 z dn. 13.07.2017r. do Umowy Nr
ŚR.272.8.2017 z dn. 08.05.2017r. zawarty z Wykonawcą zadania, zmieniający termin realizacji I
etapu inwestycji.
Podpisano z Ministrem Sportu i Turystyki Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie zadania
dostosowujący całkowitą wartość wydatków związanych z realizacją zadania i kwotę dotacji do kwot
poprzetargowych.
W związku z zakończeniem i odbiorem I etapu robót, opracowano i dn. 13.09.2017r. przesłano do
MSiT Wniosek o uruchomienie środków - refundację w kwocie 227.500,00 zł.
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Ministerstwo Sportu i Turystyki, Program „Klub” – II nabór
Opracowano i dn. 11.07.2017r. złożono w imieniu Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego
Taekwondo wniosek o dofinansowanie zadania kwotą 10.000,00 zł. Całkowity koszt projektu wynosi
10.000,00 zł. Wniosek otrzymał dofinansowanie we wnioskowanej kwocie.
WFOŚiGW w Szczecinie, Edukacja ekologiczna, wydanie albumu "Borneńskie pejzaże"
Dn. 20.07.2017r. podpisano z wyłonionym w procedurze zapytania ofertowego Wykonawcą umowę
na realizację zadania.
Skompletowano i przekazano Wykonawcy materiał merytoryczny i fotograficzny niezbędny do
realizacji zadania.
Na wydanie w nakładzie 2 tys. egz. i 4 wersjach językowych albumu promującego dziedzictwo
przyrodnicze Gmina Borne Sulinowo otrzymała z WFOŚiGW w Szczecinie dotację w kwocie
22.500,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 30.000,00 zł. Termin realizacji upływa 31.10.2017r.
PROW 2014-2020, Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, Przebudowa ulicy Leona
Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie
Dn. 24.07.2017r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim WZ wniosek o płatność na kwotę 227.775,00
zł. Na wezwanie UM WZ, dn. 21.08.2017r. przesłano I poprawki, wyjaśnienia i uzupełnienia do WoP.
PROW 2014-2020, Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, Przebudowa ulicy Bolesława
Chrobrego w Bornem Sulinowie
Dn. 24.07.2017r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim WZ wniosek o płatność na kwotę 384.348,00
zł. Na wezwanie UM WZ, dn. 21.08.2017r. przesłano I poprawki, wyjaśnienia i uzupełnienia do WoP.
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej - edycja 2017”,
pn. „Modernizacja hali sportowej przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie”
Dn. 21.07.2017r. zawarto z Ministrem Sportu i Turystyki umowę na realizację zadania.
Zakres inwestycji obejmuje: remont elewacji, remont wewnętrznych powłok tynkowych i malarskich,
remont wewnętrznych posadzek w siłowni, wymianę kurtyn grodzących w dużej sali sportowej,
remont instalacji przeciwpożarowej, wymianę źródeł światła na nowe poprawiające doświetlenie dróg
ewakuacyjnych oraz wyposażenie siłowni w sprzęt cardio.
Realizacja przewidziana jest od 01.11.2017r. do 31.08.2018r. Całkowita wartość zadania szacowana
jest na 386.320,00 zł, dofinansowanie ze środków FRKF stanowić będzie 193.160,00 zł.
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Program Społecznik 2017
 Mila Radości dla Niepodległości” – uczczenie Narodowego Święta Niepodległości
poprzez organizację ulicznego biegu i towarzyszących imprez patriotyczno-kulturalnorekreacyjnych
Wniosek złożony w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Historii Militarnej Bornego
Sulinowa otrzymał dofinansowanie w kwocie 3.000,00 zł. Całkowity koszt projektu wynosi
4.609,00 zł.
 Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Pamięci Bohaterów Powstania Warszawskiego
Wniosek złożony w imieniu Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Sekcja Tenisa
Stołowego otrzymał dofinansowanie w kwocie 3.000,00 zł. Całkowity koszt projektu wynosi
3.500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Udzielono klubowi pomocy merytorycznej w
rozliczeniu dotacji.
Pomoc finansowa dla jst z obszaru woj. zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę
infrastruktury sportowej w 2017 roku, Modernizacja boiska treningowego do piłki nożnej przy
ul. Sportowej w Bornem Sulinowie
Trwa realizacja projektu. Przeprowadzono wycinkę drzew na terenie przewidzianym pod inwestycję.
Na realizację zadania Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał dofinansowanie w
kwocie 18.000,00 zł. Kosztorysowa wartość zadania wynosi 68.819,55 zł. W ramach inwestycji
przewidziane jest: wykonanie ogrodzenia boiska treningowego, wymiana 2 szt. bramek do piłki
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nożnej, niwelacja i wyrównanie płyty boiska, uzupełnienie ziemi urodzajnej oraz wysianie mieszanki
trawy. Termin realizacji upływa 30.11.2017r.
Stowarzyszenie LGD POJEZIERZE RAZEM, powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”
objętego PROW na lata 2014-2020
Po ocenie dokumentacji przez Urząd Marszałkowski WZ, LGD POJEZIERZE RAZEM anulowała
nabór. Tym samym wnioski złożone w imieniu:
 Stowarzyszenia SILNOWO 2020 na zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości
Dąbrowica” (całkowity koszt zadania - 16.346,70 zł, wnioskowana kwota dotacji - 14.695,00
zł),
 Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Łubowo na zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej w
miejscowości Łubowo” (całkowity koszt zadania - 16.346,70 zł, wnioskowana kwota dotacji 14.695,00 zł),
 Stowarzyszenia Miłośników Miejscowości Radacz na zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej
w miejscowości Radacz” (całkowity koszt zadania - 16.346,70 zł, wnioskowana kwota dotacji
- 14.695,00 zł).
 Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół na zadanie „Budowa wiat
rekreacyjnych w miejscowości Borne Sulinowo” (całkowity koszt zadania - 17.220,00 zł,
wnioskowana kwota dotacji - 15.000,00 zł),
 Stowarzyszenia "Promyk Nadziei" na zadanie "Budowa zjazdu linowego w Bornem
Sulinowie" (całkowita wartość zadania - 17.035,50 zł, wnioskowana kwota dotacji - 15.000,00
zł),
zostaną ponownie złożone w kolejnym naborze ogłoszonym na ten sam zakres tematyczny.
WFOŚiGW w Szczecinie, „Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE
na terenie Gminy Borne Sulinowo”
Dn. 28.08.2017r. przedstawiciel WFOŚiGW w Szczecinie, Biura Koszalin dokonał kontroli projektu
w miejscu. Stwierdzono prawidłowość realizacji zadania. Tym samym ostatecznie przyjęto i
rozliczono całkowity koszt inwestycji w kwocie 259.052,10 zł (129.526,05 zł dotacja i 129.526,05 zł
pożyczka).
PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska
miejskiego
Projekt "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"
nr POIS.02.05.00-00-0125/16 uzyskał pozytywną ocenę pod względem merytorycznym. Podpisanie
umowy o dofinansowanie nastąpi do końca września 2017 r.
Projekt zakłada m.in. rozwój i uporządkowanie terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo. Wartość
zadania przypadająca na Gminę Borne Sulinowo szacowana jest wg kosztorysu na 2.752.158,95 zł, z
czego dofinansowanie z POiIŚ 2014-2020 stanowić będzie 85%, a wkład własny Wnioskodawcy 15%.
Realizację zakresu zaplanowano na lata 2017-2020.
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Dn. 15.09.2017r. złożono w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o dofinansowanie
kwotą 516.865,00 zł zadania "Przebudowa drogi w m. Radacz, gm. Borne Sulinowo". Wartość
inwestycji szacowana jest kosztorysowo na 1.033.731,72 zł.
2. Promocja i turystyka
a) strona internetowa
Na bieżąco aktualizowano i modyfikowano stronę internetową Urzędu Miejskiego w Bornem
Sulinowie www.bornesulinowo.pl.
b) portal społecznościowy
Aktualizowano profil Urzędu Miejskiego na portalu społecznościowym www.facebook.com.
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c) komunikator SISMS
Powiadamiano mieszkańców o ważnych wydarzeniach za pomocą SMSów.
d) media
Opracowano i przekazano informacje do czerwcowej, lipcowej, sierpniowej i wrześniowej wkładki
Głosu Koszalińskiego „Regiony”.
e) materiały graficzne
 opracowanie projektu koszulki dla Klubu Sportowego „BorBul” Borne Sulinowo,
 na potrzeby Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych: opracowanie projektu płytki
ceramicznej dla wybranych uczestników i organizatorów Zlotu, opracowanie i druk zaproszeń
na Zlot,
 opracowanie i druk dyplomów dla uczniów szkół w gminie za wybitne wyniki w nauce lub
sporcie,
 opracowanie i druk listu gratulacyjnego z okazji 70-lecia Szkoły Podstawowej w Juchowie,
 opracowanie i druk zaproszeń dla OSP Łubowo - rozpoczęcie międzynarodowego obozu
szkoleniowego,
 opracowanie i druk podziękowań za: wykonanie i przekazanie stołu do ping-ponga do
świetlicy w Noblinach, przeprowadzenie zajęć w ramach „Biwaku Trzeźwościowego”
organizowanego przez Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Bornem Sulinowie,
 opracowanie i druk mapki gminy na potrzeby odbywającej się w gminie konferencji Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 opracowanie i druk zaproszeń na międzynarodowe spotkanie rodzin byłych jeńców wojennych
z Francji i Polski,
 pracowanie projektu 2 tabliczek (w j. polskim i francuskim) na model statku, który zostanie
przekazany na międzynarodowym spotkaniu rodzin byłych jeńców wojennych,
 opracowanie plakatu na Rodzinny Festiwal Dyni w Radaczu,
 opracowanie projektu tablicy informacyjnej – dofinansowanie budowy placów zabaw i
siłowni zewnętrznych ze środków UE,
 opracowanie i druk wizytówek oraz identyfikatorów dla pracowników Urzędu Miejskiego,
 na potrzeby biegu Mila Radości dla Niepodległości - Borne Sulinowo 2017: opracowanie
schematycznej mapki do celów promocyjnych, opracowanie projektu medalu dla uczestników,
 wykonywanie fotografii, wybór zdjęć i opracowywanie podpisów do albumu fotograficznego
„Borneńskie pejzaże”.
f) materiały promocyjne
Dn. 22.06.2017r. zlecono dodruk gminnej ulotki reklamowej w ilości 5 tys. egz. (wersja PL). Ulotki
zostały przekazane CIT Borne Sulinowo oraz posłużyły do promocji gminy w Urzędzie Miejskim.
g) inne
W dn. 3, 6, 11 i 14.07.2017r., w ramach współpracy z BKO, obsługa wycieczek firmy Travel Shop.
Zaprezentowano historię Bornego Sulinowa w Miejskiej Izbie Muzealnej oraz zorganizowano
wycieczki terenowe po gminie.
Na bieżąco obsługiwano wycieczki organizowane w BKO podczas urlopu kierownika Izby Muzealnej.
Dn. 07.07.2017r., w porozumieniu z Biurem Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szczecinku, zgłoszono
gospodarstwo agroturystyczne – Stajania Robinkowo w Okolu do konkursu „Agrowakacje - 2017”
organizowanego przez Wojewódzki ODR w Barzkowicach.
W dn. 12-14.07.2017r., przy współpracy z informatykiem MBP, zmodyfikowano i zaktualizowano
informacje na stronie internetowej CIT w Bornem Sulinowie.
Dn. 25.08.2017r. zorganizowano wycieczkę terenową dla uczestników Festiwalu Piosenki Żołnierskiej
odbywającego się w DPS Borne Sulinowo.
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W dn. 30-31.08.2017r. - uczestnictwo w konferencji naukowej zorganizowanej przez ARMiR, Oddział
w Szczecinie dla pracowników wszystkich oddziałów terenowych z kraju. Podczas konferencji
przedstawiono prezentację multimedialną nt. historii Bornego Sulinowa oraz zorganizowano
wycieczkę terenową po gminie. Tematem konferencji były teoretyczne i praktyczne aspekty
gospodarki na użytkach zielonych w obszarach chronionego krajobrazu Natura 2000.
Dn. 18.09.2017r., podczas spotkania w CKiR, udzielono pomocy merytorycznej Stowarzyszeniu
Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa w organizacji wyjazdu członków Stowarzyszenia
do miejscowości Bergen Hohne w Niemczech.
3. Zagospodarowanie turystyczne gminy
Dn. 30.06.2017r. - uczestnictwo w spotkaniu Burmistrza Bornego Sulinowa i Nadleśniczego
Nadleśnictwa Borne Sulinowo ws. posadowienia 2 tablic pamiątkowych na terenie cmentarza jeńców
radzieckich Stalag 302 w Nadarzycach. Ustalono, że tablice zostaną posadowione 03.08.2017r., na co
przygotowano zlecenie dla PUK w Bornem Sulinowie. Dn. 04.08.2017r. ustawiono na borneńskim
Lapidarium dodatkowe krzyże i płyty nagrobne znalezione na poniemieckich cmentarzach byłego
poligonu Gross Born. Lapidarium jest sukcesywnie rozbudowywane.
Dn. 05.07.2017r. zamówiono liny do oznakowania miejsca zwyczajowo przyjętego do kąpieli nad jez.
Lubicko Wielkie w Łubowie. Oznakowanie miejsca zlecono jednostce OSP w Łubowie, podobnie jak
oznakowanie stref buforowych na akwenie jez. Pile w miejscowościach: Borne Sulinowo, Piława i
Silnowo Dolne.
Dn. 14.09.2017r. wystąpiono do 4 firm z zapytaniem ofertowym na wycenę dostawy i montażu
urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowościach Liszkowo i Kiełpino.
4. Organizacje pozarządowe
Organizacjom pozarządowym z terenu gminy Borne Sulinowo udzielano drogą elektroniczną
informacji nt. szkoleń i programów dot. pozyskiwania środków zewnętrznych.
Zamieszczono na stronie internetowej Urzędu, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń 2 oferty złożone
w trybie „małych grantów” przez:
 Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego pn. „Świętojańskie
Party”;
 Klub Sportowy „Pionier 95” na realizację zadania publicznego pn. „Turniej o Puchar Małego
Powstańca”.
Oferty podlegały ocenie opinii publicznej w ciągu 7 dni od daty ich opublikowania. Nie zostały
zgłoszone żadne uwagi.
Przygotowano umowę na realizację przez Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku zadania
publicznego „Świętojańskie Party”. Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Borne Sulinowo
kwotą 2.500,00 zł. Dotacja została przyznana w trybie pozakonkursowym.
Przygotowano umowę na realizację przez Klub Sportowy „Pionier 95” zadania publicznego „Turniej
o Puchar Małego Powstańca”. Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Borne Sulinowo kwotą
2.000,00 zł. Dotacja została przyznana w trybie pozakonkursowym.
Przygotowano umowę na realizację przez OSP w Łubowie zadania publicznego „Spotkania
szkoleniowe w zakresie pożarnictwa”. Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Borne Sulinowo
kwotą 4.000,00 zł. Dotacja została przyznana w trybie pozakonkursowym.
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Udzielono pomocy merytorycznej w opracowaniu statutu Stowarzyszeniu „Akrobatyczny Ludowy
Klub Sportowy Borne”, którego celem jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz
podnoszenie sprawności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Rozliczono dotację udzieloną Towarzystwu Przyjaciół Piławy w trybie pozakonkursowym. Dotacja
w wys. 1.300,00 zł została rozliczona zgodnie przeznaczeniem.
Rozliczono dotację udzieloną Klubowi Sportowemu „Pionier 95” w trybie pozakonkursowym.
Dotacja w wys. 2.000,00 zł została rozliczona zgodnie przeznaczeniem.
Do umowy zawartej w dn. 17.02.2017r. pomiędzy Gminą Borne Sulinowo, a Zarządem Rejonowym
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów sporządzono aneks dot. zmiany rodzaju kosztu
ujętego w ofercie na realizację zadania publicznego „Wyjazd integracyjno – rekreacyjny do
„Szwajcarii Polanowskiej”.
Rozliczono dotację udzieloną Klubowi Sportowemu „Borbul” w trybie pozakonkursowym. Dotacja
w wys. 2.000,00 zł została rozliczona zgodnie przeznaczeniem.
Rozliczono dotację udzieloną Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Łubowo w trybie otwartego konkursu
ofert. Dotacja w wys. 2.000,00 zł została rozliczona zgodnie przeznaczeniem.
Do Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej sporządzono ankietę dot. Monitoringu współpracy Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie
z sektorem pozarządowym w 2016 r.
Udzielono pomocy Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sekcja Tenisa Stołowego w napisaniu
wniosku o przyznanie dofinansowania na przedsięwzięcia sportowe w 2018 r. z budżetu Powiatu
Szczecineckiego.
Udzielono pomocy Stowarzyszeniu Lotniczemu w napisaniu wniosku o przyznanie dofinansowania
na przedsięwzięcia sportowe w 2018 r. z budżetu Powiatu Szczecineckiego.
5. Wydarzenia
Zezwolenia:
Dn. 21.06.2017r. wydano Borneńskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku zezwolenie na organizację
imprezy ”Noc Świętojańska”.
Dn. 31.07.2017r. wydano Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie zezwolenie na
organizację imprezy masowej - XIV Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych.
XIV Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych "Gąsienice i Podkowy 2017"
Dn. 12.06.2017r. wystąpiono do MON o objęcie imprezy patronatem. Uzyskano pozytywną
odpowiedź.
Złożono również pisma o Patronaty medialne nad imprezą do redakcji mediów lokalnych i krajowych
m.in.: TV Gawex, Radio Koszalin, Kurier Szczeciński, GK24, Angora, Polska Zbrojna i
Automobilista.
Wykonano dokumentację fotograficzną i zamieszczono fotorelację z przebiegu wydarzenia na stronie
www.bornesulinowo.pl.
Otwarcie zmodernizowanego ujęcia wody w Bornem Sulinowie
Dn. 28.06.2017r. wykonano dokumentację fotograficzną i przy współpracy z biurem PWiK w
Szczecinku zamieszczono fotorelację z przebiegu wydarzenia na stronie www.bornesulinowo.pl.
Narodowe Czytanie
Dn. 02.09.2017r. wykonano dokumentację fotograficzną i zamieszczono fotorelację z przebiegu
wydarzenia na stronie www.bornesulinowo.pl.
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Dożynki Powiatowo-Gminne w Juchowie
Dn. 16.09.2017r. wykonano dokumentację fotograficzną i zamieszczono fotorelację z przebiegu
wydarzenia na stronie www.bornesulinowo.pl.
Międzynarodowe Zawody Modeli Pływających o Grand Prix Pomorza
Wykonano plakat promujący imprezę, zorganizowano zaplecze techniczne imprezy: transport pomostu
z Plaży Słonecznej do Zatoki Cichej, obsługę TOI TOI i ustawienie kontenera na śmieci.
Mila Radości dla Niepodległości
W związku z organizacją w dn. 11 listopada 2017r. imprezy biegowej opracowano:
 regulamin biegu,
 dokument dot. zabezpieczenia trasy biegu,
Wystosowano pisma do:
 kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie - wydanie opinii
nt. przeprowadzenia biegu,
 Starostwa Powiatowego w Szczecinku - wydanie zezwolenia na przeprowadzenie biegu,
 Szpitala w Szczecinku – informacja w sprawie ew. zgłoszeń w trakcie trwania imprezy,
 Komendanta Komisariatu Policji – zabezpieczenie trasy biegu,
 Komendanta Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie - zabezpieczenie trasy biegu,
 Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie - wydanie opinii nt. biegu,
 Ochotniczej Straży Pożarnej Miasta Bornego Sulinowa - zabezpieczenie trasy biegu,
 Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubowie - zabezpieczenie trasy biegu,
 Ewangelicznego Związku Braterstwa - informacja o utrudnieniu w ruchu drogowym busów
podczas trwania biegu,
 dyrekcji PKS Sp. z.o.o. - informacja o utrudnieniu w ruchu drogowym autobusów podczas
trwania biegu.
Dodatkowo, dn. 08.09.2017r. wystąpiono do Komendanta 21 Centralnego Poligonu w Nadarzycach z
wnioskiem o wpisanie oficjalnej części tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości
do planu współpracy jednostki wojskowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami
społecznymi na rok 2018.
XV Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych "Gąsienice i Podkowy" 2018
W dn. 07-08.09.2017r., w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa,
wystąpiono do dowódców: 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, 2 Brygady Zmechanizowanej
Legionów im. Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu, 52 Batalionu Remontowego w Czarnem oraz 100
Batalionu Łączności Jednostki Wojskowej Nr 4092 w Wałczu z wnioskami o wpisanie imprezy do
planu współpracy jednostki wojskowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami
społecznymi na rok 2018.
6. Oświata
Na podstawie danych przekazanych przez dyrektorów szkół z terenu gminy Borne Sulinowo,
sporządzono informację dot. zapotrzebowania szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe,
Dn. 21.07.2017r. do Kuratorium Oświaty w Szczecinie przesłano informację dot. zapotrzebowania
szkół z terenu gminy Borne Sulinowo w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
w roku szkolnym 2017/2018. Informację sporządzono na podstawie danych przesłanych przez
dyrektorów szkół z terenu gminy Borne Sulinowo.
Dn. 31.08.2017r. do Kuratorium Oświaty w Szczecinie przesłano zaktualizowaną informację dot.
zapotrzebowania szkół z terenu gminy Borne Sulinowo w podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2017/2018. Informację sporządzono na podstawie
zaktualizowanych danych przesłanych przez dyrektorów szkół z terenu gminy Borne Sulinowo.
Na realizację powyższego zadania Gmina Borne Sulinowo otrzymała dotację w wys. 118.689,97 zł.
Do Kuratorium Oświaty w Szczecinie przesłano informację dot. zapotrzebowania uczniów ze szkół z
terenu gminy Borne Sulinowo na dofinansowanie w ramach programu „Wyprawka szkolna 2017”. Z
programu skorzystają uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
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