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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 Bomem Sulinowie.
Raport dostępny jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie: 
www.bip.bomesulinowo.pl.
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WSTĘP

Szanowni Państwo,

przedstawiam Raport o Stanie Gminy będący podsumowaniem 

działalności Gminy Borne Sulinowo oraz podległych jej jednostek 

w 2019 roku. Obszerność dokumentu ukazuje ilość działań 

i inicjatyw, jakie podjęliśmy w celu zaspokajania bieżących 

potrzeb mieszkańców oraz poprawy jakości życia w Gminie 

Borne Sulinowo.

Mam nadzieję, że niniejszy raport będzie doskonałym źródłem 

wiedzy na temat zmian, jakie zaszły w ciągu minionego roku 

w naszej Gminie. Dokument ten przygotowany został po raz drugi, zgodnie z obowiązkiem 

z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r 

Raport podsumowuje działalność naszego samorządu za rok poprzedni. Wiele projektów 

udało nam się zrealizować, w tym takich jak: przebudowa drogi w Piławie, przebudowa 

i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piławie, modernizacja boiska w Łubowie, zakup 

samochodu patrolowego dla Straży Miejskiej, budowa i remonty chodników, placów i miejsc 

postojowych, budowa: Otwartych Stref Aktywności w Jeleniu i Juchowie, siłowni 

zewnętrznych w Dąbrowicy, Radaczu i Łubowie, zjazdu linowego w Bornem Sulinowie, wiat 

rekreacyjnych w Dąbrowicy, Jeleniu i Radaczu, utworzenie kąpieliska miejskiego w Bornem 

Sulinowie, budowa sieci oświetleniowych na terenie gminy. Wiele jednak mamy jeszcze do 

zrobienia.

wynikającym

Jestem przekonana, że informacje zawarte w raporcie nie tylko posłużą mieszkańcom 

Bornego Sulinowa do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, ale także 

staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości naszego miasta

Burmistrz Bornego Sulinowa 
Dorota Chrzanowska
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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. Gmina Borne 
Sulinowo sąsiaduje z gminami: Szczecinek, Barwice (wchodzące w skład powiatu 
szczecineckiego), Czaplinek (powiat drawski), Okonek, Jastrowie (powiat złotowski).

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 2019 roku według 
danych Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie wynosiła 9 550 osób. Pod względem liczby 
ludności gmina znajduje się na 2 miejscu w powiecie szczecineckim.

Obszar gminy wynosi:
• w tym:
• lasy
• jeziora
• grunty orne
• tereny zabudowane

48 499 ha

26 200 ha (54,5 % pow.) 
3 493 ha ( 7,2 % pow.) 

10 800 ha (21,8% pow.) 
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

Nazwa miejscowości Liczba mieszkańcówLp.
Ciemino1. 83

Dąbie2. 178

Jeleń3. 507

Juchowo4. 376
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Kiełpino5. 151

Krągi6. 401

Kucharowo7. 55

Liszkowo8. 262

Łączno9. 73

Łubowo10. 993

Nobliny11. 89

Piława12. 265

Radacz13. 415

Rakowo14. 256

Silnowo15. 358

Starowi ce16. 54

Śmiadowo17. 115

Uniemino18. 144

II. DEMOGRAFIA

Stan ludności na koniec 2019 roku wg danych GUS wynosił 9.550 osób (z czego 
ludność na obszarze miasta Borne Sulinowo stanowiła 4.775 osób, i tyle samo 
zameldowanych było na obszarze wiejskim 4.775 osób). Dla porównania stan ludności na 
koniec 2018 roku wynosił 9.983 osób.

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

MężczyźniOgólna liczbaWiek mieszkańców Kobiety

1752 8790-18 873

2753 138719-40 1366

2382 120241-59 1180

2663 1204Pow. 60 1459
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Wykres 1. Liczba mieszkańców wg płci i wieku

Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że wskaźnik przyrostu naturalnego osiągnął 
w 2019 roku wartość ujemną (-81), to wartość znacznie większa w porównaniu do roku 2018, 
w którym wskaźnik ten wynosił (-33). W roku 2019 miało miejsce 69 urodzeń i 150 zgonów. 
Oznacza to stopniowe starzenie się społeczeństwa gminy Borne Sulinowo.

Wykres 2. Liczba urodzeń i zgonów lata 2018- 2019
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W 2019 roku Referat ds. Ewidencji Ludności wydał 794 szt. dowodów osobistych, 
249 szt. tradycyjnych oraz 112 szt. elektronicznych Kart Dużej Rodziny, a także 96 szt.
Kart Seniora

Wybrane zadania zrealizowane przez Urząd Stanu Cywilnego w Bornem Sulinowie 
w 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela 3. Zadania zrealizowane przez USC w 2019 r.

IlośćNazwa zadaniaLp.

Rejestracja bieżących aktów stanu cywilnego w Systemie Rejestrów 
Państwowych

1771.

Migracja (przeniesienie) aktów do Systemu Rejestrów Państwowych 2682.

Dokonywanie czynności materialno-technicznych nie skutkujących 
sporządzeniem aktu stanu cywilnego

3. 67

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego4. 1663

Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński5. 77

Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń6. 48

Wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska7. 13

Wzmianki dodatkowe dokonywane na podstawie dokumentów pochodzących 
od organów polskiej administracji i sądów oraz organów obcego państwa

8. 95

Przypiski dokonywane w aktach stanu cywilnego9. 370

Organizacja jubileuszu 50 - lecia zawarcia związku małżeńskiego10. 4

Organizacja uroczystości 100 urodzin11. 1

III. FINANSE GMINY

Politykę finansową gminy Borne Sulinowo realizowano w oparciu o uchwałę 
Nr III/46/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok z późniejszymi zmianami.

W 2019 roku dochody gminy Borne Sulinowo wyniosły 51.701.322,78 zł, wydatki 
- 49.855.595,47 zł. Nadwyżka bieżąca w wysokości 1.845.727,31 zł stanowiła 3,57%.
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Tabela 4. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem

Wyszczególnienie 2017 2018 2019

Dochody ogółem 41 648 220,61 51 129 949,40 51 701 322,78
(D)

16 963 415,82 24 050 797,45Dochody własne 20 125 278,33
(DW)

Udział DW/D 41 % 47 % 39 %

Tabela 5 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

Wyszczególnienie 2017 2018 2019

Wydatki ogółem 40 711 960,70 45 931 385,21 49 855 595,47

(W)
Wydatki

majątkowe
(WM)

3 123 054,77 5 262 851,96 6 262 271,56

Udział
WM/W

8 % 11 % 13 %

Tabela 6. Zadłużenie ogółem

Poziom zadłużenia 
wg stanu na dzień 
31.12.

2017 2018 2019

16 021 419,60 14 459 675,16 11 626 344,20

Tabela 7.Struktura dochodów budżetu gminy wg działów lata 2017-2019

Dział 2017 2018 2019

Rolnictwo i łowiectwo 1,2 1,0 1,3

Transport i łączność 1,6 2,8 2,2
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Gospodarka mieszkaniowa 4,1 4,0 3,2

Administracja publiczna 0,7 0,2 0,4

Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa

0,0 0,0 0,1

Dochody od osób 
prawnych, od osób 

fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej

32,8 39,7 31,7

Różne rozliczenia 25,3 23,4 25,1

Oświata i wychowanie 0,9 0,9 1,0

Pomoc społeczna 4,3 3,9 3,8

Pozostałe zadania 
w zakresie polityki 

społecznej

0,1 0,1

Edukacyjna opieka 
wychowawcza

0,2 0,1 0,1

Rodzina 22,6 19,2 21,9

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska

5,2 3,6 7,6

Kultura fizyczna 1,0 0,5 0,0

Pozostałe 0,1 0,6 1,5

OGÓŁEM 100,00 100,00 100,00

11

Raport o stanie gminy Borne Sulinowo za 2019 r. Strona 11 z 118



Wykres 3 Struktura dochodów budżetu gminy wg działów 2019 rok
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Wykres 4. Dynamika PIT

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
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Wykres 5. Dynamika PN
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Tabela 8. Wynik (nadwyżka/deficyt) operacyjny

Wyszczególnienie 201920182017

Wynik finansowy 
(nadwyżka/deficyt)
różnica między 
dochodami, a wydatkami 
budżetu

+1845 727,31+ 936 259,91 + 5 198 564,19

Nadwyżka operacyjna 
(różnica między 
dochodami bieżącymi a 
wydatkami bieżącymi)
spełnienie art. 242 uofp

+ 1 810 709,10 + 7 610 906,56 +3 678 419,21

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 - ustawa 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

Dotacje rozwojowe

2639326,9

3000000 920600,41

Kwota346004,262000000

1000000

0
Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
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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
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IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Borne Sulinowo była właścicielem 
gruntów o łącznej powierzchni 711 ha, w tym:

a) położonych w miejscowości Borne Sulinowo o pow. 212 ha,
b) położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo o pow. 499 ha.

Grupa Powierzchnia (ha)
Powierzchnia Ogółem Teren Gminy Borne 

Sulinowo
Miejscowość Borne 

Sulinowo(ha)
Drogi gminne 330 ha 289 ha41 ha
Grunty rolne 139 ha 105 ha34 ha
Grunty leśne 20 ha 0 ha 20 ha
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Tereny mieszkaniowe 3 ha 1 ha 2 ha
27 ha 22 ha 5 haInne tereny 

zabudowane
Zurbanizowane

tereny
niezabudowane

111 ha 55 ha 56 ha

Tereny rekreacyjno- 
wypoczynkowe

79 ha 58 ha 21 ha

2 ha 1 ha 1 haTereny różne
711 ha 212 ha 499 haRAZEM:

Zasób Gminy, który podlega gospodarowaniu, na dzień 31 grudnia 2019r. obejmował 
tereny o łącznej powierzchni 711 ha, z tego: 

przekazane w dzierżawę 

przekazane w użyczenie 

przekazane w użytkowanie 

przekazane w użytkowanie wieczyste 

przekazane w trwały zarząd 
Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Burmistrz, między innymi poprzez 

zbywanie oraz nabywanie nieruchomości, wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie 
nieruchomości wchodzących w skład zasobu.

Zasoby mieszkaniowe gminy stanowią 82 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 
użytkowej 4.378,04 m2, a także budynki gospodarcze i garaże.

- 41,30 ha,
- 5,46 ha,
- 17,52 ha,
- 2,66 ha,
- 5,63 ha,

Zmiany w stanie mienia komunalnego
Od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku Burmistrz Bornego Sulinowa 

dokonał zbycia nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego, w tym są: 
nieruchomości niezabudowane:
a) 1 działka przeznaczona na cele inne,
b) 3 działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną i usługową,
c) 1 działka przeznaczona pod zabudowę usługową. 
nieruchomości zabudowane:

a) 3 lokale mieszkalne,
b) 1 działka zabudowana garażem,
c) 1 działka zabudowana budynkiem mieszkalnym.

1.

2.

W okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. sprzedano z zasobu Gminy Borne 
Sulinowo nieruchomości na łączną kwotę: 406 070,00 zł.

1. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie przekazano darowizną 
nieruchomość zabudowaną.
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2. Przyjęto nieodpłatnie do zasobu Gminy Borne Sulinowo od Skarbu Państwa
nieruchomość gruntową- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

V. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Na podstawie uchwały Nr XIX/208/2016 Rady Miejskiej w Bomem 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 roku.

Wydatki na inwestycje ujęte w WPI zrealizowane w 2019 r. stanowiły kwotę 
5 512 364,14 zł, co stanowi 88 % wydatków inwestycyjnych ogółem. Poniższa tabela 
przedstawia koszty realizacji poszczególnych inwestycji.

Tabela 9. Rodzaj ikoszty inwestycji zrealizowanych w roku 2019

Wydatki 
poniesione w 

2019 roku
Dotacje z 
budżetu

Środki własneWyszczególnienie Inne

Remonty
i przebudowa dróg 

gminnych
594 698,49 zł 594 698,49 zł

Budowa i remonty 
chodników, placów 

i miejsc postojowych 
na terenie miasta 141 819,00 zł 141 819,00 zł

i gminy Borne 
Sulinowo

Przebudowa drogi 
w miejscowości 
Silnowo nr 261

18 940,39 zł 5 367,59 zł 13 572,80 zł

Przebudowa drogi 
w miejscowości 

Piława
559 410,58 zł 279 705,29 zł 279 705,29 zł

Zagospodarowanie 
sportowo-turystyczne 
terenów położonych 

nad jeziorem Pile

17 365,51 zł 17 365,51 zł

Zagospodarowanie 
rekreacyjne terenu 108 835,19 zł 78 835,19 zł 30 000,00 zł

gminy
Zagospodarowanie 43 373,69 zł 43 373,69 zł
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placów 
i skwerów 

publicznych
Budowa siłowni

zewnętrznych: w tym 
realizacja zadania 
pn. Otwarte Strefy 

Aktywności 
w miej scowościach 

Juchowo 
i Jeleń w gminie 
Borne Sulinowo

180 961,39 zł 112 361,39 zł 68 600,00 zł

Miejscowe plany 
zagospodarowania 

przestrzennego 
w miejscowościach na 

terenie gminy

78 971,20 zł 78 971,20 zł

T ermomodernizacj a 
budynków 

użyteczności 
publicznej na terenie 

gminy: budynek 
Szkoły Podstawowej 

i Liceum

47 456,84 zł 47 456,84 zł

Ogólnokształcącego 
w Bornem Sulinowie
Termomodernizacj a 

budynków 
użyteczności 

publicznej na terenie 
gminy: Remont dachu 
na budynku MGOPS 
w Bornem Sulinowie

29 889,00 zł 29 889,00 zł

Zagospodarowanie 
placów i skwerów 

publicznych: Poprawa 
jakości środowiska w 

miastach na terenie 
ZMiGDP

2 191 142,87 zł 332 582,55 zł 1 858 560,32 zł

Budowa sieci
oświetleniowych na 

terenie miasta i gminy
60 417,74 zł 60 417,74 zł

Modernizacja sieci 
deszczowych w 

Bornem Sulinowie: 2 041,80 zł 2 041,80 złBudowa sieci 
deszczowej przy 

ul. Lipowej w Bornem
18
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Sulinowie

Termomoderni zacj a 
budynków 

użyteczności 
publicznej na terenie 
gminy: Przebudowa i 
wyposażenie budynku 
świetlicy wiejskiej w 

m. Piława

1 437 040,45 zł 937 040,45 zł 500 000,00 zł

Razem: 5 512 364,14 zł 2 761 925,73 zł 2 457 160,32 zł 293 278,09 zł

VI. OŚWIATA W GMINIE BORNE SULINOWO

Gmina Borne Sulinowo w roku szkolnym 2018/2019 była organem prowadzącym dla 
następuj ących szkół:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bomem 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 IID w Bomem Sulinowie.
W trzech szkołach kontynuowały naukę klasy gimnazjum:
1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Juchowie - 1 oddział,
2. Szkoła Podstawowa im. Pierwszych Osadników w Łubowie - 1 oddział,
3. Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Oflagu IID w Bornem Sulinowie 

- 2 oddziały.
Był to ostatni rok funkcjonowania klas gimnazjalnych. Od roku szkolnego 2019/2020 

na terenie gminy istnieją wyłącznie ośmioklasowe szkoły podstawowe oraz liceum 
ogólnokształcące (trzyletnie dla uczniów klas po gimnazjum oraz czteroletnie dla uczniów po 
ośmioklasowej szkole podstawowej).

Uczniowie

Łącznie do wszystkich typów szkół (szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne - "0", 
klasy gimnazjalne w szkołach podstawowych oraz liceum) uczęszczało 885 uczniów 
do 54 oddziałów. Średnio w oddziale uczyło się 16,4 ucznia.
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Tabela 10. Szczegółowe informacje na temat liczb) uczniów, 
oddziałów oraz średniej liczby uczniów w oddziale w poszczególnych szkołach

SP Borne Sulinowo
"0" SP Razem

Liczba uczniów/dzieci 44 368 412
Liczba oddziałów 2 2018
Średnia liczba uczniów w oddziale 22 20,620,4

SP Jeleń
"0" SP Razem

Liczba uczniów/dzieci 11 52 63

Liczba oddziałów 1 8 9
Średnia liczba uczniów w oddziale

11 6,5 7

SP Juchowo
"0" SP Gimnazjum Razem

Liczba uczniów/dzieci 14621 111 14

Liczba oddziałów 8 101 1
Średnia liczba uczniów w oddziale

13,9 14,621 14

SP Łubowo

"0" SP Gimnazjum Razem
Liczba uczniów/dzieci 15512713 15

Liczba oddziałów 8 101 1

Średnia liczba uczniów w oddziale 15,515,913 15

LO Borne Sulinowo
LO Gimnazjum Razem

Liczba uczniów 10967 42

Liczba oddziałów 53 2
20
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Średnia liczba uczniów w oddziale
22,3 21 21,8

Wykres 8. Średnia lic/ba uczniów w oddziale

Wykres 9. Liczba nauczycieli i etatów nauczycielskich w roku szkolnym 2018/2019

140 128

120

100

80

23 22,05 23 18,1717,79

I ■SP Jeleń SPJuchowo SP Łubowo 
■ Nauczyciele ■ Etaty

SP Borne 
Sulinowo

LO Borne 
Sulinowo

Razem

Nauczyciele

W publicznych szkołach w gminie Borne Sulinowo zatrudnionych było łącznie 128 
nauczycieli, co w przeliczeniu na etaty daje liczbę 108,75. Najliczniejszą grupę stanowią 
nauczyciele dyplomowani - 89 osób (70%) i nauczyciele mianowani - 24 osoby (19%).
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Najmniej liczna grupa nauczycieli to nauczyciele stażyści 3 osoby (2%) oraz nauczyciele 
kontraktowi - 12 osób (9%).

Wykres 10. Szczegółowe dane dotyczące liczby nauczycieli w gminnych szkołach wg stopnia awansu
zawodowego

35
31

17 18 17
1 13'* | | . |

30

25

20

15

10

5

0
SP JeleńSP Borne Sulinowo SP Juchowo SP Łubowo LO Borne Sulinowo

■ stażysta ■ kontraktowy ■ mianowany ■ dyplomowany

Wykres 11. Procentowy udział poszczególnych stopni awansu zawodowego

■ stażysta ■ kontraktowy ■ mianowany ■ dyplomowany

2%
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Przedszkola niepubliczne oraz kluby malucha

Na terenie gminy działają następujące niepubliczne przedszkola oraz klub malucha:
1. Przedszkole niepubliczne "Jedyneczka" w Bornem Sulinowie,
2. Niepubliczne przedszkole "Małe Przedszkole" w Łubowie,
3. Klub malucha "Słoń Dominik" w Bornem Sulinowie.

Tabela 11. Dane dotyczące liczby dzieci oraz liczby oddziałów

"Słoń
Dominik""Jedyneczka" "Małe przedszkole"

Liczba dzieci 2053 39
Liczba oddziałów 14 2
Średnia liczba uczniów w oddziale 2013,3 19,5

Wydatki związane z oświatą

W roku 2019 ogólna kwota wszystkich wydatków poniesionych na oświatę w gminie 
Borne Sulinowo wyniosła 13 419 432 zł. Znaczną część tej kwoty stanowiły wydatki na 
szkoły:

• podstawowe - 7 900 517 zł
• liceum
• gimnazja
Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono 

kwotę 458 677 zł.
Przedszkolom niepublicznym przekazano dotację w wysokości 839 626 zł, a dla klubu 

malucha „Słoń Dominik” - 28 350 zł. Oprócz tego przekazano również dotację w wysokości 
64 982 zł za uczęszczanie dzieci z gminy Borne Sulinowo do przedszkoli w innych gminach.

Warto zaznaczyć, że naliczona subwencja oświatowa w roku 2019 wyniosła 8 446 071 zł 
i stanowiła ok. 63% wszystkich wydatków poniesionych na oświatę przez Gminę.

1 320 167 zł 
381 429 zł
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Wykres 12. Udział środków własnych i subwencji oświatowej w kosztach poniesionych na oświatę

16 000 000 zł

14 000 000 zł

12 000 000 zł
4 973 361 zł

10 000 000 zł
Środki własne gminy 

■ Subwencja
8 000 000 zł

6 000 000 zł
8 446 071 zł4 000 000 zł

2 000 000 zł

Ozł
1

Gmina Borne Sulinowo w ramach zadań własnych realizuje dowożenie uczniów do 
szkół. W roku 2019 z tego tytułu wydatkowano kwotę 336 389 zł.

Istotnym zadaniem Gminy jest także pomoc materialna przeznaczona dla uczniów. 
W roku 2019 na stypendia o charakterze socjalnym przeznaczono kwotę 58 296 zł, natomiast 
na stypendia o charakterze motywacyjnym (nauka i osiągnięcia sportowe) 24 980 zł.

VII. OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

Uchwałą Nr VI/76/2019 Rady Miejskiej w Bomem 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 Cierni no”
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• Rezerwat przyrody „Diabelskie Pustacie” wraz z „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: 53 pojedynczych tworów przyrody żywej (drzew), 1 skupisko 
drzew.

W większości formy przyrody zlokalizowane są poza terenem administracyjnym 
miasta Borne Sulinowo. 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 
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.
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Walon przyrodnicze gminy

1 "iw«i[—mm ii^|B
Gmina w ostatnich latach osiągnęła wymagane ustawą poziomy recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia odpadów. Wykonawcą usług w zakresie odbioru 
odpadów jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. zoo. z siedzibą w Bomem 
Sulinowie. W 2019 roku przy ulicy Wodociągowej w Bomem Sulinowie został otwarty Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy. 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 Miasta i Gminy Borne Sulinowo na lata 2004 - 2019 została 
przyjęta Uchwałą Nr XV/171/2004 Rady Miejskiej w Bomem Sulinowie z dnia 30 kwietnia 
2004r. Określone w uchwale 3 cele strategiczne tj.: zapewnienie pełnego bezpieczeństwa 
ekologicznego, wysokiego poziomu rozwoju społecznego oraz zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego gminy poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych, zasobów ludzkich 
i specyfiki Bornego Sulinowa, nie uległy zmianie. Turystyka została wskazana w strategii 
jako główny element rozwoju gospodarczego gminy. Jednakże z uwagi na upływ czasu 
i zachodzące zmiany konieczna będzie weryfikacja celów pośrednich i celów operacyjnych. 
W 2019 roku przystąpiono do prac nad opracowaniem kolejnej strategii rozwoju na lata 
2020-2029.

Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy
Na terenie gminy Borne Sulinowo obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego przyjęte przez Radę Miejską w Bomem 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
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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.

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 
trwała na koniec 2018 r. i planowana jest do kontynuacji w 2019 r., a zakończenia w 2020 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 szczegół owy sposób odnoszą się do miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego.
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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.l - 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).

Rysunek 4. Powierzchnia Gminy objęta miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego (opr. własne)

mpzp sporządzone u podstawie ustawy z dnu 7 
lipce 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym

mpzp sporządzone na podstawie ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym

X
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Tabela 12. Obowiązujące plany miejscowe na terenie gminy Borne Sulinowo sporządzone na 
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

OBSZAR
OBJĘTY
PLANEM

NR UCHWAŁYNAZWA PLANULP.

Miejscowy Plan 
Ogólny

Zagospodarowani a 
Przestrzennego 
Miasta Borne 

Sulinowo

Uchwała nr XXX/185/93 Rady Gminy 
w Silnowie z dnia 20 kwietnia 1993 r. 

- zmieniona uchwałą 
nr XTT/148/95 Rady Miejskiej 

w Bomem Sulinowie z dnia 8 czerwca 
1995 r.

~ 1 280 ha1

Miejscowy Plan 
Ogólny

Zagospodarowani a 
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 ha2

Uchwała nr XHI/161/95 Rady Miejskiej 
w Bomem Sulinowie z dnia 14 lipca 1995 r. 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Koszalińskiego z dnia 22 

sierpnia 1995 r. nr 22- zmieniona uchwałą 
nr XXVEI/354/96 Rady Miejskiej 

w Bomem Sulinowie z dnia 
09.12.1996 r.

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
Gminy Borne 

Sulinowo - Wieś 
Komorze

~ 161 ha3

Zmiana
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
miejscowości 

Ciemino gmina 
Borne Sulinowo, dla 

zabudowy 
mieszkaniowej 

i letniskowej

Uchwała nr XXVII/472/2002 Rady Miejskiej 
w Bomem Sulinowie z dnia 10 kwietnia 

2002 r.4 6,57 ha
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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 13. 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

OBSZAR
OBJĘTY
PLANEM

NAZWA PLANU NR UCHWAŁYLp.

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 ha1

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 ha2

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 XLVTTT/541/10 Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 

9 listopada 2010 r.
18,71 ha3
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Zmiana miejscowego planu 
zago spodarowani a 

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
4

Miejscowy plan 
zago spodarowani a 

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 ha5

Miej scowy 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 ha6

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 ha7

Miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Borne 
Sulinowo dla obrębu 

Juchowo

Uchwała Nr XTV/151/2015 Rady 
Miejskiej w Bomem Sulinowie z dnia 

29 października 2015 r.
2 065,8 ha8

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 ha9

Uchwała Nr XIV/152/2015 Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 

29 października 2015 r.

Miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Borne
1 816,8 ha10
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Sulinowo dla obrębu Piława

Miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Borne 
Sulinowo dla terenu 

położonego w miejscowości 
Grabno

Uchwała Nr XXXIII/345/2017 Rady 
Miejskiej w Bomem Sulinowie z dnia 

30 marca 2017 r.
11,97 ha11

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 Bomem Sulinowie z dnia 

28 września 2017 r.
1,29 ha12

Zmiana miejscowego planu 
zago spodarowani a 

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 Bomem Sulinowie z dnia 

1 lutego 2018 r.
13 5,0 ha

Zmiana miejscowego planu 
zago spodarowani a 

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.
14 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.
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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 14.Plany miejscowe w trakcie opracowania

NAZWA PLANU NR UCHWAŁYLp.

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.
1.

W sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Borne Sulinowo 

dla obrębu Jeleń

Uchwała Nr XXXTTT/347/2017 Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 

30 marca 2017 r.
2.

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.
3.

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.
4.

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.
5.

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.
6.
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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, Przyj ezierze 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 
uchwałą nr XIX/241/96 Rady Miejskiej w Bomem Sulinowie z dnia 
31 stycznia 1996 r.,

c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo 
- Wieś Komorze przyjęty uchwałą nr XTTT/161/95 Rady Miejskiej w Bomem 
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 Bomem 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 Bomem 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,
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• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo przyjęty 
uchwałą NR XXXV/382/09 Rady Miejskiej w Bomem 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 Bomem 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 Bomem 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 Bomem 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 Bomem 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 
Rady Miejskiej w Bomem Sulinowie z dnia 29 października 2015 r. uznaje się za 
aktualny,

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu 
Juchowo przyjęty uchwałą Nr XTV/151/2015 Rady Miejskiej w Bomem 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 Bomem 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 Bomem Sulinowie z dnia 30 marca 2017 r. uznaje się za aktualny.

Harmonogram prac planistycznych przyjęty na lata 2016 - 2020 należy weryfikować 
w nawiązaniu do aktualnych potrzeb i toczących się procedur.:
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Tabela 15 Harmonogram prac planistycznych

Lp. Rodzaj opracowaniaRok

1 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne 

Sulinowo

2016-2020

2 Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębów 
Dąbrowica, Jeleń, Łubowo, Przyjezierze i Smiadowo

2017-2020

3 Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Borne Sulinowo

2018-2020

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.

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 2004-2019.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

W 2019 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.
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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 2019 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 min.: 
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, w tym ich wydzierżawiania.

Program opieki nad zabytkami

W 2019 roku kontynuowano prace przygotowawcze do sporządzenia aktualizacji 
Gminnej Ewidencji Zabytków na podstawie której sporządza się Gminny Program Opieki nad 
Zabytkami. Sporządzone karty adresowe Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Borne 
Sulinowo czekają na zaopiniowanie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Koszalinie. Wykonawca jest w trakcie sporządzania Gminnego Programu Opieki nad 
Zabytkami .

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 Bomem 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;
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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 2019 r. na terenie Gminy Borne Sulinowo długość sieci wodociągowej wynosiła 
157 760 mb a sieci kanalizacji sanitarnej - 142 500 mb. Natomiast sieć wodociągowa 
z przyłączami wynosiła - 171 134 mb, a sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami wynosiła 
- 149 701 mb.

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 Bomem 
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 
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 .

Program ochrony środowiska

Program Ochrony Środowiska z 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 
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.
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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.

Edukacja ekologiczna.

Gmina Borne Sulinowo realizuje różnorodne przedsięwzięcia edukacyjne w zakresie 
ochrony środowiska: promujące selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych, sprzątanie 
świata: wiosenne w ramach Światowego Dnia Ziemi i jesienne „Sprzątanie Świata - Polska” 

z udziałem placówek oświatowych oraz mieszkańców gminy, kontrole w zakresie 
wykorzystywania odpadów jako opału do spalania w piecach, przeprowadzane w wybranych 
nieruchomościach przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, przeciwdziałanie wypalaniu traw 
- edukacja i nakładanie kar.

IX. REALIZACJA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ 

ZEWNĘTRZNYCH

Projekty społeczne

1. Program: Powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt: W Bornem Sulinowie będzie bezpiecznie (wniosek w imieniu OSP Miasta Bornego 
Sulinowa)

Donator: Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego 

Koszt realizacji: 46 640,76 zł (dotacja)

Okres realizacji: luty 2018 - wrzesień 2019
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Zadanie polegało na przeszkoleniu 50 mieszkańców gminy Borne Sulinowo z Kursu 
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Kurs zakończył się egzaminem państwowym 
i uzyskaniem tytułu ratownika. W lipcu 2019 r., przy plaży miejskiej w Bornem Sulinowie, 
ratownicy przeprowadzili pokaz pierwszej pomocy.

2. Program: Powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt: Kaziuki na wesoło w Bornem Sulinowie (wniosek w imieniu Stowarzyszenia 
Borneńskie Wrzosy)

Donator: Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego

Koszt realizacji: 23 810,00 zł, w tym dotacja 23 810,00 zł

Okres realizacji: luty 2019 - marzec 2020

Zadanie polegało na realizacji działań integrujących, aktywizujących i edukacyjnych dla 
lokalnej społeczności. Zorganizowano 3 wydarzenia: Festyn, Przegląd Piosenki Kresowej 
i Przegląd Kapel.

41

Raport o stanie gminy Borne Sulinowo za 2019 r. Strona 41 z 118



3. Program: Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 - Zapewnienie 
funkcjonowania Klubu „Senior+” Moduł II

Projekt: „Klub Senior+ w Bomem Sulinowie”

Donator: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Koszt realizacji: 90 000,00 zł, w tym dotacja 36 000,00 zł

Okres realizacji: styczeń - grudzień 2019

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.

4. Program: Lokalny Animator Sportu 

Projekt: Lokalny Animator Sportu

Donator: Ministerstwo Sportu i Turystyki poprzez Fundację Orły Sportu

Koszt realizacji: 21 600,00 zł, w tym dotacja 10 800,00 zł 

Okres realizacji: 1 marca - 30 listopada 2019

Zadanie polegało na dofinansowaniu 50% wynagrodzenia 2 animatorów sportu pracujących 
na boisku „Orlik” w Bomem Sulinowie.
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5. Program: Program Społecznik na lata 2019-2021

Projekt: Ocalić od zapomnienia... - pielęgnowanie polskości poprzez organizację 
warsztatów, wyjazdu studyjnego i koncertu z udziałem mieszkańców gm. Borne Sulinowo 
i powiatu szczecineckiego (wniosek w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Militarnej 
Historii Bornego Sulinowa)

Donator: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Koszalińska Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A.

Koszt realizacji: 7 950,00 zł, w tym dotacja 4 000,00 zł 

Okres realizacji: 1 lipca - 30 września 2019

Zadanie polegało na zorganizowaniu warsztatów i wyjazdu studyjnego dla dzieci oraz 
koncertu pn. „Muzyczna Podróż z Chopinem”.

6. Nazwa programu: Program „Działaj lokalnie”

Projekt: Spektakl słowno-muzyczny pn. „Grzeczne kobiety nie tworzą historii” (wniosek 
w imieniu Stowarzyszenia STACJA KULTURA)

Donator: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 
poprzez LGD POJEZIERZE RAZEM
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Koszt realizacji: 5 900,00 zł, w tym dotacja 4 000,00 zł 

Okres realizacji: lipiec - październik 2019

Zadanie polegało na organizacji warsztatów teatralnych i zaprezentowaniu mieszkańcom 
gminy Borne Sulinowo profesjonalnie przygotowanego spektaklu słowno-muzycznego 
o charakterze edukacyjno-rozrywkowym.

7. Program: Promocja Województwa Zachodniopomorskiego

Projekt: Organizacja II Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Stacja Kultura 2019 

Donator: Urząd Marszałkowski WZ, Wydział Kultury 

Koszt realizacji: 18 000,00 zł, w tym dotacja 1 500,00 zł 

Okres realizacji: sierpień - wrzesień 2019

Zadanie polegało na organizacji pleneru artystycznego dla 10 artystów z Polski i zagranicy.

8. Nazwa programu: Program Klub 2019

Projekt: Program Klub 2019 (wniosek w imieniu ULKS Taekwondo) 

Donator: Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Koszt realizacji: 20 000,00 zł, w tym dotacja 10 000,00 zł 

Okres realizacji: 5 sierpnia -15 listopada 2019
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Zadanie polegało na organizacji obozu sportowego w Przesiece i zajęć taekwondo 
w Bornem Sulinowie pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów.

- ^ ^
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9. Program: Program „Działaj Lokalnie”

Projekt: Anioły są wśród nas (wniosek w imieniu grupy nieformalnej poprzez Centrum 
Kultury i Rekreacji w Bomem Sulinowie)

Donator: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 
poprzez LGD POJEZIERZE RAZEM

Koszt realizacji: 5 540,00 zł, w tym dotacja 3 740,00 zł

Okres realizacji: sierpień - grudzień 2019

Zadanie polegało na poprawie jakości życia kobiet 40+ z Bornego Sulinowa i pobudzeniu ich 
aspiracji rozwojowych poprzez uczestnictwo w szkoleniu i warsztatach kreatywnych 
z techniki Powertexu (tworzenie prac artystycznych).

II.PROJEKTY INWESTYCYJNE

1. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Inwestycje w 
obiekty pełniące funkcje kulturalne

Projekt: Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Piława 

Donator: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział PROW
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Koszt realizacji: 1 413 165,45 zł, w tym kwota dotacji 500 000,00 zł 

Okres realizacji: październik 2018 - wrzesień 2019

Zadanie polegało na kompleksowej przebudowie i częściowym wyposażeniu budynku 
świetlicy wiejskiej w m. Piława.

STAN PRZED WYKONANIEM INWESTYCJI

STAN PO WYKONANIU INWESTYCJI

2. Program: Powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt: Budowa zjazdu linowego w Bornem Sulinowie (wniosek w imieniu Stowarzyszenia 
Promyk Nadziei w Bomem Sulinowie)

Donator: Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego
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Koszt realizacji: 11 200,00 zł (dotacja)

Okres realizacji: marzec - sierpień 2019

Zadanie polegało na rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno 
-rekreacyjnej, tj. budowie przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bomem Sulinowie zjazdu 
linowego o dl. 40 m.

3. Program: Powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt: Budowa siłowni zewnętrznej w m. Dąbrowica (wniosek w imieniu Stowarzyszenia 
SILNOWO 2020)

Donator: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział PROW 
poprzez LGD POJEZIERZE RAZEM

Koszt realizacji: 16 346,70 zł, w tym dotacja 14 710,00 zł

Okres realizacji: kwiecień - czerwiec 2019

Zadanie polegało na budowie siłowni zewnętrznej w m. Dąbrowica, złożonej z 5 urządzeń: 
biegacz, orbitrek, prasa ręczna i wciąg górny, twister oraz wioślarz.
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4. Program: Powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt: Budowa siłowni zewnętrznej w m. Radacz (wniosek w imieniu Stowarzyszenia 
Miłośników Miejscowości Radacz)

Donator: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział PROW 
poprzez LGD POJEZIERZE RAZEM

Koszt realizacji: 16 346,70 zł, w tym dotacja 14 710,00 zł

Okres realizacji: kwiecień - czerwiec 2019

Zadanie polegało na budowie siłowni zewnętrznej w m. Radacz, złożonej z 5 urządzeń: 
biegacz, orbitrek, prasa ręczna i wciąg górny, twister oraz wioślarz.

5. Program: Powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt: Budowa siłowni zewnętrznej w m. Łubowo (wniosek w imieniu Stowarzyszenia 

Rozwoju Wsi Łubowo)

Donator: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział PROW 

poprzez LGD POJEZIERZE RAZEM

Koszt realizacji: 16 346,70 zł, w tym dotacja 14 710,00 zł

Okres realizacji: kwiecień - czerwiec 2019

Zadanie polegało na budowie siłowni zewnętrznej w m. Radacz, złożonej z 5 urządzeń: 
biegacz, orbitrek, prasa ręczna i wciąg górny, twister oraz wioślarz.
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6. Program: Powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt: Budowa wiat rekreacyjnych w m. Borne Sulinowo (wniosek w imieniu 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół)

Donator: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział PROW 
poprzez LGD POJEZIERZE RAZEM

Koszt realizacji: 14 800,00 zł (dotacja)

Okres realizacji: kwiecień - sierpień 2019

Zadanie polegało na budowie 4 wiat rekreacyjnych w m. Borne Sulinowo: 2 szt. na dz. nr 
1/237 obr. Borne 07 (Plaża Słoneczna) i 2 szt. na dz. nr 9/48 obr. Borne 04 (Plaża przy 
ul. Nadbrzeżnej).

7. Program: Pomoc finansowa dla JST z obszaru województwa zachodniopomorskiego 
z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2019 r.

Projekt: Modernizacja boiska sportowego w Łubowie położonego na dz. nr 481 obr. Łubowo
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Donator: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Edukacji 
i Sportu

Koszt realizacji: 41 820,00 zł, w tym dotacja 18 500,00 zł 

Okres realizacji: maj - grudzień 2019

Zadanie polegało na modernizacji boiska sportowego w Łubowie poprzez zamontowanie 
piłkochwytu o dl. 42 m i wys. 6 m, a także dwóch 10-osobowych wiat dla zawodników 
rezerwowych o wymiarach: szer. 0,80 m, dł. 5,00 m i wys. 2,05 m.

8. Program: Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności 2019

Projekt: Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Juchowo i Jeleń w gminie Borne 
Sulinowo

Donator: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Infrastruktury Sportowej 

Koszt realizacji: 151 955,41 zł, w tym dotacja 68 669,00 zł 

Okres realizacji: czerwiec - 15 października 2019

Zadanie polegało na budowie ogólnodostępnych, bezpłatnych Otwartych Stref Aktywności 
(OSA), zlokalizowanych w 2 miejscowościach: Jeleń i Juchowo przy już istniejących tam 
strefach sportowo - rekreacyjnych.
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PRZED INWESTYCJĄ - STREFA W JELENIU

PO REALIZACJI INWESTYCJI - STREFA W JELENIU

PO REALIZACJI INWESTYCJI - STREFA W JUCHOWTE

9. Program: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 
- Aktywna tablica

Tytuł projektu: Aktywna tablica w Szkole Podstawowej w Jeleniu 

Donator: Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Koszt realizacji: 12 610,00 zł, w tym dotacja 10 090,00 zł 

Okres realizacji: czerwiec - grudzień 2019

Zadanie polegało na rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej 
w Jeleniu poprzez zakup interaktywnego monitora dotykowego oraz urządzenia 
pozwalającego na przekaz dźwięku.
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10. Program: Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 
2019”

Projekt: W Radaczu wiata na lata!

Donator: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Rolnictwa 
i Rybactwa

Koszt realizacji: 15 000,00 zł, w tym dotacja 10 000,00 zł 

Okres realizacji: lipiec - październik 2019

W ramach zadania, na dz. nr 62/9 obr. Radacz w Radaczu, wykonano drewnianą wiatę 

rekreacyjną o wymiarach 7 x 4 m wraz z ławostołem.

11. Program: Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 

2019”

Projekt: Wiata na lata i ławki na zawsze

Donator: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Rolnictwa 

i Rybactwa
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Koszt realizacji: 12 149,35, w tym dotacja 10 000,00 zł 

Okres realizacji: lipiec - październik 2019

W ramach zadania, na dz. nr 36/2 obr. Jeleń w Jeleniu, posadowiono wiatę, ławki betonowo- 
drewniane i betonowo-drewniany kosz na śmieci.

12. Program: Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty soleckie 
2019”

Projekt: Uatrakcyjnienie rekreacyjnego miejsca w miejscowości Dąbrowica poprzez budowę 
wiaty

Donator: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Rolnictwa 
i Rybactwa

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

Okres realizacji: lipiec - listopad 2019

W ramach zadania, na dz. nr 22/67 obr. Dąbrowica w Dąbrowicy, wykonano wiatę 
rekreacyjną o wymiarach 7m x 4m.

53

Raport o stanie gminy Borne Sulinowo za 2019 r. Strona 53 z 118



13. Program: Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” Moduł 3

Tytuł projektu: Posiłek w szkole i w domu w Szkole Podstawowej w Bomem Sulinowie

Donator: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Koszt realizacji: 96 366,00 zł, w tym dotacja 77 092,00 zł

Okres realizacji: lipiec - grudzień 2019

Zadanie polegało na doposażeniu kuchni i jadalni w Szkole Podstawowej w Bornem 
Sulinowie.

14. Program: Fundusz Dróg Samorządowych 

Projekt: Przebudowa drogi w m. Piława, gm. Borne Sulinowo 

Donator: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 

Koszt realizacji: 533 445,08 zł, w tym dotacja 266 722,54 zł 

Okres realizacji: lipiec - grudzień 2019

Przedmiotem zadania była inwestycja drogowa polegająca na przebudowie drogi wewnętrznej 
o dł. 642 m w m. Piława.
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15. Program: Ochrona przyrody

Projekt: Ochrona środowiska w gm. Borne Sulinowo poprzez zakup samochodu patrolowego 
dla SM w Bornem Sulinowie

Donator: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Koszt realizacji: 90 600,00 zł, w tym dotacja 44 000,00 zł

Okres realizacji: lipiec - grudzień 2019

Przedmiotem zadania był zakup oznakowanego radiowozu marki Dacia Duster na potrzeby 
Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie, służącego m.in. do wykonywania zadań z zakresu 
ochrony przyrody.
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X. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Roczny Program współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi 
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.

Podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu były:
a) Rada Miejska w Bomem 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.
Miej scem realizacji zadań zawartych w Programie był obszar gminy Borne Sulinowo. 
Termin realizacji Programu: 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r.

Główne cele programu to:
• umacnianie lokalnych działań, stworzenie warunków do powstawania inicjatyw 

i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;

• umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;

• zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
• poprawa jakości życia poprzez pełniej sze zaspokajanie potrzeb społecznych;
• intensyfikacja działań na rzecz dzieci i młodzieży;
• otwarcie na innowacyjność poprzez umożliwianie organizacjom indywidualnego 

wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych prowadzonych przez 
samorząd.

Zlecanie zadań publicznych (w formie wsparcia i powierzenia) przez Gminę Borne 
Sulinowo organizacjom pozarządowym w 2019 r. odbywało się na podstawie otwartego 
konkursu ofert oraz w trybie tzw. „małych grantów” (zgodnie z art. 19a 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).
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Tabela 16.Wysokość środków publicznych zawartych w ogłoszeniu konkursowym (zgodnie z zarządzeniem 
nr 2/2019 burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 2 stycznia 2019 r. w poszczególnych zakresach)

Środki 
zaplanowane 
w budżecie 
na 2019 r.

Środki przyznane 

organizacjom 
pozarządowym 

w 2019 r.
Lp. Działanie

(zł) (zł)

Wspieranie
i upowszechnianie kultury 

fizycznej1.

111 500,00 111 500,00

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom 

i patologiom społecznym
2.

15 000,0015 000,00

Działalności na rzecz osób 
w wieku emerytalnym3.

12 000,00 12 000,00

Działalności na rzecz 
integracji społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

4.

12 000,00 12 000,00

Razem 150 500,00 150 500,00

Tabela 17. Zestawienie organizacji, z którymi Burmistrz Bornego Sulinowa 
w ramach otwartego konkursu ofert podpisał umowy na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Ludowy Klub 
Sportowy „Orzeł” 

Łubowo 

(drużyny 
młodzieżowe)

Organizacja współzawodnictwa 
sportowego w zakresie piłki nożnej 

drużyn młodzieżowych

1. 9 000,00 zł

Klub Sportowy 
„Pionier 95”

Szkolenie w piłce nożnej dla dzieci 
i młodzieży z gminy Borne

2. 29 000,00 zł
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Sulinowo(drużyna młodzieżowa)

Uczniowski Ludowy 
Klub Sportowy 
„Taekwondo”

Organizacja całorocznych zajęć 
sportowych Taekwondo 

(w tym organizacja letniego obozu 
przygotowawczego 

i realizacja programów 
„Organizator dzieci i młodzieży w 

środowisku wiejskim” oraz 
„Zachodniopomorski Talent”)

3. 20 000,00 zł

Uczniowski Klub 
Sportowy „Astron”

„Na ruch stawiamy o zdrowie 
dbamy”

promocja zdrowego trybu życia 
i aktywności ruchowej

4. 1 500,00 zł

Klub Sportowy 
„Pionier 95”

Organizacja współzawodnictwa 
sportowego w zakresie piłki 

nożnej drużyny senirów 
z terenu gminy Borne Sulinowo.

5. 26 000,00 zł

Ludowy Klub Sportowy 
„Orzeł” Łubowo

Organizacja współzawodnictwa 
sportowego

w zakresie piłki nożnej drużyny 
seniorów

6. 26 000,00 zł

Borneński Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w 
Bornem Sulinowie

Edukacja i integracja seniorów7. 4 000,00 zł

Stowarzyszenie 
„Wyprzedzić Czas”

Kulturalno - Integracyjne 
Działania Seniorów

8. 2 000,00 zł

Zarząd Polskiego 
Związku Emerytów, 

Rencistów 
i Inwalidów w 

Szczecinku
(Koło Terenowe 

w Łubowie)

Wyjazd intgeracyjno - rekreacyjny 
Szlakiem Piastowskim do Lednicy, 
Biskupina i Wenecji. II Piknik na 

zakończenie lata

9. 3 000,00 zł

Zarząd Polskiego 
Związku Emerytów, 

Rencistów 
i Inwalidów w 

Szczecinku 
(Koło Terenowe 

w Bornem Sulinowie)

XXV - lecie Koła Terenowego 
PZERII w Bornem Sulinowie

10. 3 000,00 zł

Stowarzyszenie 
Trzeźwościowe Klub 
Abstynenta „Pierwszy 

Krok”

Zdrowiejmy całą rodziną11. 15 000,00 zł
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Stowarzyszenie na 
Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych 
i Ich Rodziców 

„Promyk Nadziei”

Uruchamiamy nasze promyki12. 12 000,00 zł

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. W 2019 r. na realizację zadań publicznych w formie małych grantów 

organizacje pozarządowe złożyły 24 oferty, na łączna kwotę 55 350,00 zł.

Tabela 18. Zestawienie organizacji, które w 2019 r. realizowały zadania publiczne 
- w trybie pozakonkursowym - ..male grant} "

Akrobatyczny 
Klub Sportowy 

„Darzbór”

Udział zawodniczek AKS 
„Darzbór”

w Mistrzostwach Świata Fitness 
w Korfu Grecja 2019 r.

1. 2 500,00 zł

Stowarzyszenie
Miłośników

Miejscowości
Radacz

Festiwal Dyni pod hasłem 
„Dyniowe szaleństwo”

2. 2 500,00 zł

Klub Sportowy 
„Borbul”

Gramy w bule, czyli integrujemy 
się - edycja III

3. 2 500,00 zł

Zaduszki LudoweStowarzyszenie 
dla Dzieci 

i Młodzieży ze 
Środowisk 
Lokalnych 
„Pomost”

4. 1 500,00 zł

Stowarzyszenie 
Be Happy

Warsztaty taneczne w Bornem 
Sulinowie

5. 2 500,00 zł

Akrobatyczy 
Klub Sportowy 
Borne Sulinowo

Wyjazd dzieci z Klubu 
Sportowego ALKS Borne 
Sulinowo na zawody do 

Inowrocławia

6. 1 000,00 zł

Jesienne sprzątanie Piławy7. Towarzystwo 800,00
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Przyjaciół Piławy
Piknik kulturalny „Stanisław 

Moniuszko
- dzieła znane i nieznane”,

Borneński 
Uniwersytet 

Trzeciego Wieku

8. 2 600,00 zł

Stowarzyszenie
Kulturalne
„Folklor”

IX Przegląd Zespołów 
Śpiewaczych

i Kapel pn.: „Wiosenny Piknik 
Folk

w Jeleniu”

9. 3 000,00 zł

Wiosenne sprzątanie Piławy10. Towarzystwo 
Przyjaciół Piławy

1 950,00 zł

Klub Sportowy 
„Pionier 95”

11. IV Turniej o Puchar Małego 
Powstańca

2 000,00 zł

Klub Sportowy 
„Pionier 95”

12. Wyj azd zawodników z Klubu 
Sportowego „Pioner 95” na Turniej 
Piłki Nożnej dla Dziaci IRAS CUP 

w Czaplinku

3 000,00 zł

Okręg Polskiego 
Związku 

Wędkarskiego w 
Koszalinie

13. Organizacja Drużynowych 
Zawodów Wędkarskich 

o Puchar Burmistrza Bornego 
Sulinowa

i I Drużynowych Zawodów 
Wędkarskich 

im. H. Jackowskiego

4 000,00 zł

Koło Terenowe 
PZW w Bornem 

Sulinowie

Klub Orientacji 
Sportowej BnO

14. III Memoriał Zygfryda Fąferka, 
VIII i IX Runda Mistrzostw 

Pomorza i Kujaw

2 500,00 zł

Ludowy Klub 
Sportowy „Orzeł” 

Łubowo

15 Udział w rogrywkach piłkarskich 
na szczeblu ZZPN

3 000,00 zł

Stowarzyszenie 
dla Dzieci 

i Młodzieży ze 
Środowisk 

Lokalnych 
„Pomost”

16 Cudze chwlicie, swego nie znacie 3 000,00 zł

Uczniowski17 Zimowy Obóz Sportowy 3 000,00 zł
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w Centralnym Ośrodku 
Szkoleniowym w Wałczu

Ludowy Klub 
Sportowy 

„Taekwondo”

Stowarzyszenie 
Stacja Kultura

18 Organizacja II Międzynarodowego 
Plenery Artystycznego „Stacja 

Kultura”

2 500,00 zł

Ogólnopolskie
Stowarzyszenie

Tworzących
Przyjaciół

19 Borne Sulinowo - przyjaźnie 2 500,00 zł

Uczniowski 
Ludowy Klub 

Sportowy 
„Taekwondo”

20 Gala XX-lecia Taekwondo 
Olimpijskiego 

w Bomem Sulinowie

1 500,00 zł

Borneński 
Uniwersytet 

Trzeciego Wieku

21 Piknik edukacyjny „Nauka, 
ekologia, przedsiębiorczość”

1 500,00 zł

Stowarzyszenie
Inicjatyw

Społecznych
„Kuźnia

Talentów”

22 Piknik - Majówka 2 000,00 zł

Wyjazd do Teatru w PoznaniuZarząd Polskiego 
Związku 

Emerytów, 
Rencistów 

i Inwalidów w 
Szczeci nku

(Koło Terenowe 
w Łubowie)

23 2 000,00 zł

Fundacja „Bez 
Retuszu”

Auto Drift Show24 2 000,00 zł

POZAFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W 2019 r. zostały zrealizowane również pozafinansowe formy wsparcia działalności 
organizacji pozarządowych przez samorząd lokalny, takie jak:
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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,
e) aktualizowanie i rozbudowywanie informacji o organizacjach pozarządowych 

działających na terenie gminy Borne Sulinowo na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego (www.bomesulinowo.pl 
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.
Podejmowane przez organizacje pozarządowe działania były efektywne i w wielu 

przypadkach opierały się na współpracy z lokalnym samorządem, czego dowodem było 
podpisanie łącznie 36 umów na realizacje zadań w trybie tzw. „małych grantów” i w ramach 
ogłoszonego prze Gminę Borne Sulinowo otwartego konkursu ofert.

link „Organizacje pozarządowe”) oraz

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
W 2019 R. PRZY WSPARCIU FINANSOWYM GMINY BORNE SULINOWO

I. Zadanie pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” zrealizowane przez Stowarzyszenie 
dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Lokalnych „Pomost”.

Wartość zrealizowanego projektu: 20.502,00 zł, w tym dotacja 3.000,00 zł.

W ramach zadania, w dniach 23-31 lipca 2019 r., 56 dzieci z małych miejscowości gminy 
Borne Sulinowo wypoczywało w Białym Dunajcu. Wakacyjna przygoda rozpoczęła się od 
wizyty w malowniczo położonym Aqua Parku w Zakopanem, następnie dzieci odwiedziły 
Krupówki, Wielką Krokiew i udział wzięły w spływie Białym Dunajcem. Dodatkową atrakcją 
beneficjentów wycieczki była zabawa w Rodzinnym Parku Rozrywki - Energylandii.

62

Strona 62 z 118Raport o stanie gminy Borne Sulinowo za 2019 r.

http://www.bomesulinowo.pl


n. Zadanie pn. „Festiwal dyni podhasłem „Dyniowe szaleństwo”” zrealizowane przez 
Stowarzyszenie Miłośników Miejscowości Radacz.

Wartość zrealizowanego projektu: 2 730,00 zł, w tym dotacja 2 500,00 zł

W ramach zadania, w okresie od 15 sierpnia do 18 października 2019 r., Stowarzyszenie 
Miłośników Miejscowości Radacz zorganizowało szereg ekologicznych działań, 
m.in. warsztaty edukacji ekologicznej i warsztaty kulinarne. Punktem kulminacyjnym 
projektu był piknik pn.: „Dyniowe szaleństwo”, podczas którego odbyła się degustacja 
zdrowej żywności. Atrakcjami pikniku były również: konkursy plastyczne, występy 
lokalnych zespołów śpiewaczych, zabawy z udziałem animatora.

Głównym celem projektu była aktywizacja społeczności wiejskiej oraz promocja zdrowej, 
ekologicznej żywności. W pikniku „Dyniowe szaleństwo” uczestniczyło ok. 250 osób, 
w warsztatach edukacji ekologicznej i kulinarnych ok. 20 osób.
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III. Zadanie pn. „Organizacja II Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Stacja 
Kultura 2019” zrealizowane przez Stowarzyszenie „STACJA KULTURA”.

Wartość zrealizowanego projektu: 2 700,00 zł, w tym dotacja 2 500,00 zł

W ramach zadania, w dniach od 29 sierpnia do 8 września 2019 r., Stowarzyszenie „Stacja 
Kultura” zorganizowało plener artystyczny dla 13 artystów z Polski, w tym z Bornego 
Sulinowa i z zagranicy (Ukrainy i Niemiec). Artyści zakwaterowani zostali w Pałacu 
Siemczyno, jednak całe przedsięwzięcie miało charakter „wędrowny” 
prezentacja prac odbyły się w wielu miejscowościach województwa zachodniopomorskiego, 
m.in. w: Siemczynie, Bomem Sulinowie, Koziej Górze i Szczecinku. Unikatowość projektu 
polegała na tym, że publiczność mogła obserwować malarzy i rzeźbiarzy podczas pracy. 
Efektem plenerowych działań było powstanie ok. 50 prac wykonanych różnymi technikami 
i wydanie gazetki poplenerowej.

warsztaty oraz

WYSTAWA POPLENEROWA
STACJA KULTURA

15X2019 17:00 
Miejska Biblioteka Public^^

* <55 S & <S> W *4
s— Ą CW- * — O—

IV. Zadanie pn. „Piknik edukacyjny „Edukacja i integracja seniorów” zrealizowane 
przez Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Wartość zrealizowanego projektu: 4 000,00 zł, w tym dotacja 4 000,00 zł

W ramach zadania, w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 r., Borneński Uniwersytet 
Trzeciego Wieku” zorganizował dla seniorów z Bornego Sulinowa szereg działań mających 
na celu ich aktywizację intelektualną i społeczną. Starsze osoby mogły wziąć udział 
w warsztatach: mchowych, treningu pamięci, malarskich i manualnych (decupage, 
rękodzieło). Bardzo dużą popularnością cieszyły się warsztaty stylu i pokaz mody 
pn. ’’Stylowa Seniorka”. Unikatową, ekspresyjną prezentację strojów na scenie obejrzało 
ponad 60 seniorów.
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V. Zadanie pn. „Promykowa fabryka marzeń” zrealizowane przez Stowarzyszenie 
„Promyk Nadziei”

Wartość zrealizowanego projektu: 15 414,60 zł, w tym dotacja 12 000,00 zł

W ramach zadania, w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 r., Stowarzyszenie „Promyk 
Nadziei” zorganizowało dla swoich podopiecznych - niepełnosprawnych dzieci i ich 
rodziców - działania, których celem było m.in. aktywizowanie rodzin i tworzenie 
odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci z różnymi defektami 
fizycznymi i intelektualnymi. W ramach projektu zorganizowany został spływ kajakowy 
rzeką Piławą, wyjazd integracyjno - kulturalny do Opery, wyjazd do Parku wodnego 
w Jarosławcu, imprezy okolicznościowe o charakterze integracyjno - kulturalnym.

W zrealizowanych przez „Promyk Nadziei” zadaniach udział wzięło ok. 80 osób (40 rodzin).

XI. POLITYKA SPOŁECZNA

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie jest wyodrębnioną 
jednostką organizacyjną Gminy Borne Sulinowo działającą w formie jednostki budżetowej. 
Na poziomie lokalnym wykonuje zadania skierowane na wsparcie i poprawę warunków życia 
mieszkańców Gminy Borne Sulinowo. Działania Ośrodka są zgodne z realizacją celów 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Borne Sulinowo na lata 
2017-2025 oraz programów społecznych.
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Celem działania Ośrodka jest wspieranie oraz wzmacnianie osób, rodzin, grup 
i społeczności lokalnych Gminy Borne Sulinowo poprzez pobudzanie ich potencjału 
i aktywności, a także ukierunkowywanie na rozwiązywanie problemów oraz rozwój.
W 2019 r. Ośrodek realizował projekty i programy współfinansowane przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 
N i epełnosprawny ch:

1. Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023
2. Program „Opieka 75+”- edycja 2019
3. Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020
4. Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - edycja 2019
5. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
6. Program "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019
7. Wprowadzenie Bomeńskiej „Koperty Życia”.
Z pomocy społecznej w 2019 r. skorzystało łącznie 349 rodzin, w tym na wsi 170 (liczba 

osób w rodzinach 877).

Tabela 19. Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą społeczną

Wyszczególnienie Liczba osób, 
którym 

przyznano 
decyzją 

świadczenie

Liczba rodzin Liczba 
osób w 

rodzinachogółem w tym na
wsi

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań zleconych i własnych 
- ogółem

877505 349 170

580247 234 133w tym:
świadczenia pieniężne

świadczenia niepieniężne 267 172 71 555

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań zleconych
9 2 98

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań własnych
502 168 868341

Pomoc udzielana w postaci pracy 
socjalnej

51 232106x

w tym wyłącznie w postaci pracy 
socjalnej

9 4616x
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Praca socjalna prowadzona 
w oparciu o kontrakt socjalny

Liczba kontraktów socjalnych Liczba osób objęta 
kontraktami socjalnymi

16 17

Źródło: opracowanie M-GOPS Borne Sulinowo

Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej od kilku 
lat ma tendencję spadkową, w 2019 roku pomocą społeczną objęte były 923 osoby w 365 
rodzinach.

Tabela 20. Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach
2017 458 1255
2018 407 1112
2019 365 923

Źródło: opracowanie M-GOPS Borne Sulinowo

Tabela 21.Główne powody przyznawania świadczeń w 2019 roku

Powód przyznania 
świadczenia:

Ogółem: Liczba świadczeń
świadczenia
niepieniężne

świadczenia
pieniężne

Ubóstwo 18996 17371 1625
Wielodzietność 11444 11378 66

Bezrobocie 8743 8145 598
Bezradność w 5648 5497 151

sprawach opiekuńczo- 
wychowawczych- 
rodzina niepełna

Niepełnosprawność 4524 3517 1007

Źródło: opracowanie M-GOPS Borne Sulinowo
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Wykres 13 Liczba przyznanych świadczeń w 2019r.

Niepełnosprawność

Ubóstwo

świadczenia niepieniężne 

■ świadczenia pieniężne

Bezrobocie

Wielodzietność

Bezradność w sprawach... I

0 5000 10000 15000 20000
Źródło: opracowanie M-GOPS Borne Sulinowo

W 2019 roku Ośrodek realizował rządowy program ustanowiony 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. Łącznie w ramach programu Ośrodek objął pomocą 498 osób, w tym 6 osób 
dorosłych (osoby chore, niepełnosprawne, w podeszłym wieku, bezdomne). 148 osób 
skorzystało ze świadczenia pieniężnego na zakup żywności.

Tutejszy Ośrodek w imieniu Gminy Borne Sulinowo prowadzi dystrybucję artykułów 
żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. W 2019 r. 
pozyskano z Banku Żywności za pośrednictwem Szczecineckiej Fundacji na rzecz Osób 

Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych pomoc żywnościową. Pomocą 
żywnościową objęto 1158 osób i wydano 27.514,6 kg żywności.

Kolejnym zadaniem jakie realizował w 2019 r. MGOPS są usługi opiekuńcze. 
Zadania te realizowane były jako zadania własne gminy przez 13 opiekunów, 
tą opieką objętych było 61 osób, wypracowano 11.866 godzin. Drugą formą pomocy 
świadczoną przez MGOPS są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Tą formą pomocy objęto 9 osób, usługi świadczone były przez 1 osobę, 
a liczba godzin przepracowanych przez opiekuna wynosiła 1846,5.

Kolejny program, to „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”, który 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 01.03.2019r. do 31.12.2019r., 
wsparciem objęto 8 osób, liczba świadczonych usług wynosiła 1301 godzin, a Program 
był realizowany dzięki dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

W ramach zwiększenia dostępności usług opiekuńczych dla osób samotnych, w wieku 
75 lat i więcej, w roku sprawozdawczym gmina przystąpiła do programu „OPIEKA 75+”.
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Pomocą w formie usług dofinansowanych w ramach Programu 75+ objęto 19 osób, liczba 
świadczonych usług wynosiła 1332 godzin, a wydatkowano na ten cel 10 902,50 zł.

Nowym projektem socjalnym w który zaangażował się OPS, był Projekt „Zdecyduj się 
na kopertę życia” . Został on skierowany do osób starszych, samotnych, przewlekle chorych 
oraz niepełnosprawnych. Jego celem jest uświadomienie mieszkańców miasta i gminy
0 znaczeniu posiadania w miejscu ogólniedostępnym, szczegółowych informacji dotyczących 
ich stanu zdrowia. Informacji, które mogą być wykorzystane przez służby medyczne 
w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. „Koperta życia” ma ułatwić służbom medycznym 
udzielenie pomocy pacjentowi. W roku 2019 zakupiono 1000 kopert życia, które z pomocą 
pracowników Ośrodków Zdrowia w Łubowie i Silnowie, pracowników socjalnych tut. 
Ośrodka, sołtysów rozprowadzono wśród potencjalnych beneficjentów projektu.

Uchwałą Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2018 r. utworzono 
ośrodek wsparcia Klub Senior+. Zgodnie z § 2 Uchwały Klub Senior+ działa w ramach 
struktury organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uczestnikami 
Klubu Senior+ mogą być osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 lat i są 
mieszkańcami gminy Borne Sulinowo. Klub zapewnia wsparcie 15 seniorom. Oferta Klubu 
Senior+ w roku 2019 była bogata i uwzględniała przede wszystkim zainteresowania, potrzeby 
seniorów i rozwijała ich pasje. Były to m.in.: zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia 
prowadzone przez dietetyka, spotkania z fizjoterapeutą, zajęcia z ratownikiem medycznym, 
warsztaty kreatywne, muzyczne, treningi koncentracji i pamięci i inne aktywizujące 
społecznie. Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu gminy i dotacji w ramach 

Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. Koszt zadania to kwota 90 000,00 zł. 
Deklaracje przynależności do Klubu Senior+ złożyło 74 mieszkańców gminy. Przeciętnie 
z Klubu Senior korzysta 24 seniorów. Klub przeznaczony jest na 15 osób, wynika z tego że 
dalsza działalność Klubu jest oczekiwana i pożądana.

Borneński Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oferując długofalowe 
wsparcie asystenta rodziny.

W 2019 roku wsparciem asystenta rodziny objęte zostały 22 rodziny. Rodziny te 
uzyskały wsparcie na wniosek pracownika socjalnego lub w związku z postanowieniem sądu 
(2 rodziny). W trakcie roku została zakończona współpraca asystenta z 8 rodzinami. 
Powodami zakończenia współpracy było:

• osiągnięcie celów
• zaprzestanie współpracy przez rodzinę
• zmiana miejsca zamieszkania
W 2019 r. Gmina Borne Sulinowo uczestniczyła w Programie ”Asystent rodziny

1 koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Program jest adresowany do jednostek samorządu 
terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, których obowiązkiem jest realizacja zadań 
wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy 
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

- 2 rodziny,
- 1 rodzina,
- 5 rodzin.
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Gminny program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Na podstawie uchwały Nr XLI/457/2017 Rady Miejskiej w Bomem Sulinowie 
przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Borne Sulinowo na lata 
2018-2020. Zgodnie z art. 176 i art. 179 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 
(tj. Dz. U. z 2018 poz. 998 z późn. zm.) do zadań gminy należy opracowanie i realizacja 
trzyletnich gminnych programów wspierania rodziny. Założeniem Programu jest wspieranie 
rodzin, w szczególności tych, w których występują problemy opiekuńczo
- wychowawcze. Program zakłada kontynuację działań profilaktycznych na rzecz rodziny 
poprzez doskonalenie metod pracy z rodziną oraz wprowadzanie nowych form pomocy 
rodzinie w zależności od potrzeb. Program został opracowany na podstawie sprawozdań 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bomem Sulinowie oraz dotychczasowych 
doświadczeń wynikających z pełnienia obowiązków zawodowych pracowników socjalnych i 
asystenta rodziny.

Głównym celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest tworzenie systemu 
wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
- wychowawczych, poprzez zintegrowanie i spójne działanie na rzecz dziecka i rodziny 
w Gminie Borne Sulinowo w zakresie wzmocnienia roli funkcji rodziny będącej naturalnym 
środowiskiem rozwoju dziecka.

Monitoring Programu odbywa się w formie sprawozdania z realizacji zadań 
w zakresie wspierania rodzin oraz przedstawienia potrzeb - przedkładanego Radzie Miejskiej 
w Bornem Sulinowie w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

MGOPS w Bomem Sulinowie przedłożył w marcu 2020 roku Radzie Miejskiej 
w Bornem Sulinowie sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej za rok 2019. Ze sprawozdania wynika, iż w celu realizacji zadań 
wykonywanych z zakresu wspierania rodziny prowadzone były następujące działania:

1) działał Punkt Konsultacyjny realizujący wsparcie psychoterapeutyczne, z którego 
skorzystało 27 osób;

2) wsparcia i pomocy udzielał asystent rodziny, łącznie w 2019 roku pomocą 
asystenta objęto 22 rodziny;

3) Gmina ponosiła wydatki za pobyt 9 dzieci w pieczy zastępczej.
W celu realizacji zadań wykonywanych z zakresu wspierania rodziny w 2020 roku

należy:
1) kontynuować zatrudnienie asystenta rodziny 

celowej z budżetu państwa.
2) podnosić kwalifikacje asystenta rodziny.
3) podnosić kwalifikacje pracowników zajmujących się pracą z rodziną poprzez 

udział w szkoleniach i innych formach kształcenia.
4) zapewnić środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
5) umożliwić rodzinom korzystanie z poradnictwa psychologicznego i prawnego.

możliwość otrzymania dotacji
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6) realizować ustawę o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w związku 
z urodzeniem dziecka z ciężką chorobą i niepełnosprawnością. W momencie 
pojawienia się wniosku o wsparcie pomocą asystenta w ramach ww. ustawy 
konieczne będzie jego zatrudnienie.

7) utworzyć i prowadzić na terenie gminy placówki wsparcia dziennego w formie 
świetlicy środowiskowej lub podwórkowej.

W celu osiągnięcia zamierzonych celów, konieczne jest dalsze współdziałanie osób 
i jednostek organizacyjnych na terenie gminy działających na rzecz rodziny i dzieci, bowiem 
wyłącznie praca zespołowa stanowić będzie pełne i kompleksowe wsparcie.

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Na podstawie uchwały Nr m/38/2018 Rady Miejskiej w Bomem Sulinowie 
z dnia 20 grudnia 2018r. przyjęto Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2019.

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. Celem długofalowym jest wytworzenie wśród 
mieszkańców gminy nowej świadomości dotyczącej relacji alkohol 
promowanie zdrowego stylu życia. 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 Bomem Sulinowie, szkoły oraz 
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna.

Na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w roku 2019 zaplanowano środki finansowe w kwocie 159 723,18 zł, wydatkowano 
159 723,18 zł. W ramach programu zrealizowano następujące zadania:

człowiek oraz

Tabela 22 Zadania /.realizowane 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 11 536,00
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200 osóbb) organizacja spektakli o tematyce związanej 
z uzależnieniami, prowadzonych wg określonego 

programu

150,22

1165 osóbc) pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz inne programy 
profilaktyczne jako alternatywa 
w profilaktyce zachowań ryzykownych młodzieży

17 943,85

80 osób 10 101,12d) realizacja programu rekomendowanego pn: 
„ Program Domowych Detektywów - Jaś 
i Małgosia na tropie”
2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej.

27 osóba) zatrudnienie specjalisty terapii rodzinnej
i indywidualnej na potrzeby Punktu Konsultacyjnego 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

9 360,00

326 osóbb) zatrudnienie psychologa i psychoterapeuty
na potrzeby szkół, instruktorów terapii uzależnień 
na potrzeby Punktów Konsultacyjnych

37 635,00

29 osóbc) dofinansowanie uczestnictwa osób uzależnionych 
po odbytej terapii podstawowej w badaniach 
okresowych i terapii podtrzymującej,

2 400,00

d) wynajem pomieszczenia na potrzeby Punktów 
Konsultacyjnych dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych od środków psychoaktywnych.

1 440,00

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) organizacja uroczystego Mitingu Trzeźwości owego 
oraz wynagrodzenie gospodarza.

98 osób 4 123,51

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,

14 osób 2 590,00
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b) opłata sądowa za złożone wnioski o zobowiązanie 
do leczenia odwykowego,

11 osób 800,00

c) wynagrodzenie komisji za przeprowadzone kontrole 
oraz posiedzenia,

28 036,46

d) wynagrodzenie pracownika realizuj ącego program 
PIRPA wraz z pochodnymi,

15 000,00

e) zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji 
oraz realizowanych programów edukacyjnych.

284,72

5. Edukacja publiczna i profesjonalna w zakresie problemów alkoholowych.

Programy szkoleniowe dla przedstawicieli wybranych 
profesji (sprzedawcy, opiekunowie świetlic, policja, straż 
miejska, służba zdrowia, kurator zawodowy, nauczyciele 
i pracownicy socjalni).

30 osób 3 322,30

Program przeciwdziałania narkomanii

Na podstawie uchwały Nr III/39/2018 Rady Miejskiej w Bomem Sulinowie 
z dnia 20 grudnia 2018r. przyjęto Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2019.

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 
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. Celem strategicznym Programu było zmniejszenie skali używania
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narkotyków i uzależnienia od nich oraz ograniczenie jego negatywnych skutków, a także 
poszerzanie działań edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie uzależnień.

Jak wynika ze złożonego raportu z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. jego realizatorami byli m.in.: Urząd Miejski 
w Bomem 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 Bomem 
Sulinowie, Straż Miejska w Bornem Sulinowie, Ochotnicza Straż Pożarna, Ochotnicza Grupa 
Ratunkowa „Tadmed” w Szczecinku, szkoły oraz organizacje pozarządowe z terenu Gminy 
Borne Sulinowo. Program był wdrażany i realizowany sukcesywnie, adekwatnie 
do posiadanych środków finansowych i możliwości organizacyjnych.

Na rok 2019 na jego realizację zaplanowano środki finansowe w kwocie 17.900,OOzł, 
wydatkowano 17.900,00 zł, na następujące zadania:

Nazwa zadania Liczba uczestników Kwota (zł)Lp.

Zwiększenie dostępności pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych 
uzależnieniem poprzez rozszerzenie 
działalności Punktu Konsultacyjno 

- Informatycznego 
(wynagrodzenie terapeuty lub 

psychologa) lub przeprowadzenie 
programów terapeutycznych na terenach 
szkół, realizacja programu profilaktyki 

uniwersalnej pn: „Unplugged”.

128 osób1. 13 000,00

Przeprowadzenie kampanii społecznych, 
programów terapeutycznych, 

rehabilitacyjnych i psychologiczno - 
pedagogicznych tj. min. programu 

profilaktyki uniwersalnej pn.: 
’’Unplugged” na terenach szkół 

i świetlic środowiskowych.

2. 89 osób 3 839,02

Finansowanie szkoleń dla organizatorów 
Programu.

3. 25 osób 1 060,98
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XII. KULTURA

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie wraz z podlegającymi jej filiami 
w Łubowie, Silnowie i Radaczu przeprowadziła szereg działań wynikających z zapisów 
statutowych.

1. Baza MBP:

Miejska Biblioteka Publiczna uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Kultury 
prowadzonego przez burmistrza Bornego Sulinowa w 2006 roku pod nr 2. Siedziba główna 
biblioteki znajduje się w Bomem Sulinowie, a jej filie w miejscowościach Łubowo, Silnowo 
i Radacz

Oprócz promowania wiedzy i czytelnictwa w różnorakich formach, organizowano 
inicjatywy aktywizujące i integrujące lokalną społeczność, podejmowano działania w celu 
pozyskania sprzymierzeńców oraz środków na urozmaicenie działalności.

Na szczególną aktywność zasługuje działalność bibliotekarki z Łubowa i Bornego 
Sulinowa, która wniosła nową jakość, angażując dzieci i młodzież w realizację projektów 
i budując ich kompetencje społeczne.

W strukturach biblioteki znajduje się również Centrum Informacji Turystycznej, 
którego działalność polegała na bieżącym, całorocznym udostępnianiu informacji o regionie 
oraz promocja miasta i gminy Borne Sulinowo. Do usług CIT należy również - cieszące się 
dużym zainteresowaniem - oprowadzanie wycieczek, pogadanki, przygotowywanie planów 
i programów zwiedzania dla grup zorganizowanych i turystów indywidualnych.

2. Remonty, modernizacje, inwestycje. Poprawa standardu i estetyki placówek. 
Informacja o źródłach finansowania inwestycji.

1) W ramach środków pozyskanych z projektów i wkładów własnych, baza kulturalna 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie została poszerzona o dodatkową 
przestrzeń poprzez wykonanie zadania „Loża prasowa przy Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Bomem Sulinowie” polegającego na wykonaniu tarasu, tj. utwardzenia 
powierzchni gruntu kostką betonową „polbruk” w miejscu niezagospodarowanego 
trawnika przylegającego do ściany biblioteki od strony wypożyczalni dla dorosłych
z podjazdem dla niepełnosprawnych na utwardzony teren. Tym samym powstała nowa 
infrastruktura kulturalna loża prasowa, która dzięki likwidacji barier 
architektonicznych (zniwelowaniu krawężników i wykonaniu podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych) łączy ścieżki spacerowe wokół biblioteki z wypożyczalnią. 
Korzystanie z tej infrastruktury przyniesie korzyści głównie w okresie wiosenno 
-letnim. Zadanie zrealizowano 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.
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2) Stale wzbogacamy punkt Bookcrossingu przy wejściu do Biblioteki o nowe pozycje 
książkowe. Liczba osób odwiedzających to miejsce świadczy o sporym 
zainteresowaniu taką formą korzystaniu z literatury.

3) Utworzono nowy punkt Bookcrossingu w filii w Silnowie, który również cieszy się 
sporym zainteresowaniem.

4) W roku 2019 nieprzeprowadzano żadnych modernizacji w filiach. Niestety nie udało 
się również pozyskać zewnętrznych środków finansowych na remont nowego 
budynku przeznaczonego na działalność biblioteki w Silnowie.

3. Przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych wykonane w 2019 r.

Podjazd dla osób niepełnosprawnych łączący otoczenie biblioteki z tzw. Lożą prasową 
- utwardzonym terenem bezpośrednio od strony wypożyczalni dla dorosłych. W ramach 
projektu „Loża prasowa” w pomieszczeniu czytelni dostępnym dla osób niepełnosprawnych 
utworzyliśmy 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i biblioteki cyfrowej 
Acdemica, a pracownik wypożyczalni służy pomocą w obsłudze sprzętu i dostępu do 
informacji. Do potrzeb osób niepełnosprawnych nadal nie są dostosowane obiekty filii MBP.

4. Zbiory biblioteczne

Liczba zbiorów bibliotecznych wynosi 43 531 pozycji, z czego 40 334 opracowano 
komputerowo (zostały wprowadzone do systemu MAK+). Z całego księgozbioru 
wyselekcjonowano w 2019 r. 5% zbiorów, a najczęstszymi powodami selekcji były: książki 
zniszczone, wiele egzemplarzy jednego tytułu, książki wypożyczane sporadycznie lub nie 
wypożyczane przez ostatnich 10 lat w ogóle, brak możliwości dokupienia brakujących 
tomów. Księgozbiór podręczny stanowi 1% całości księgozbioru. Dzięki wieloletniemu 
programowi Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych można 
było zakupić więcej nowości wydawniczych, bestselerów, co sprawia, że czytelnicy częściej 
zaglądają do biblioteki i wypożyczają książki. Brak nowości równa się z brakiem 
zainteresowania biblioteką, bowiem czytelnicy niechętnie wracają do pozycji, które już znają 
lub są przestarzałe. Zakończenie Programu jak i nowe zasady jego finansowania wpłynął 
w kolejnych latach niekorzystnie na czytelnictwo. Ponadto w 2019 roku odnotowano 
w systemie MAK+ 11362 wypożyczeń na zewnątrz i 479 egzemplarzy udostępnionych na 
miejscu. Nie było wypożyczeń międzybibliotecznych (wypożyczenia z innych bibliotek i do 
innych bibliotek).
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5. E-usługi biblioteki

E-usłuui świadczone przez bibliotekę:

• systematycznie aktualizowana strona internetowa biblioteki 
(www.mbp.bornesulinowo.pl)

• profil na portalu Facebook (https://www.facebook.com/mbpbornesulinowo/)
• katalog online (http://www.mbp.bomesulinowo.pl/cms/?p=13774)
• możliwość rezerwacji książek przez Internet (za pomocą strony szukamksiazki.pl)
• informacje o wydarzeniach bibliotecznych zamieszczane na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Bomem Sulinowiewww.bornesulinowo.pl
• baza danych MAK+
• aktywny użytkownik Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA 

https://academica.edu.pl/fmdLibrary
• dostęp na miejscu do bezpłatnej strony www.wolnelektury.pl
• możliwość korzystania z e-booków i audiobooków.

Głównymi odbiorcami e-usług w bibliotece są osoby aktywne zawodowo, uczące się 
i młodzież szkolna. Aby lepiej poruszać się w cyfrowym świecie, cały czas szkolimy w tym 
zakresie emerytów (kursy prowadzone przez bibliotekę).Wykorzystanie e-usług: w 2019 roku 
odnotowaliśmy 19755 odwiedzin fizycznych w bibliotece i 258386 odwiedzin wirtualnych. 
Dużym zainteresowaniem cieszy się profil biblioteki na Facebooku. Prowadziliśmy także 
działania promujące korzystanie z e-usług poprzez:

• informację ustną przekazywaną czytelnikom - zachęcanie czytelników do korzystania 
z e-booków podczas tradycyjnych wypożyczeń(akcja skierowana głównie do osób 
starszych). Widzimy również wzrost zainteresowania tym rodzajem wypożyczeń 
wśród osób młodych.

• informowanie osób odwiedzającym bibliotekę o możliwości korzystania ze stron 
internetowych oraz katalogu książek online,

• ogłoszenia na stronie internetowej oraz w gablotach ogłoszeniowych.

6. Działalność informacyjna

1) Liczba lekcji bibliotecznych przeprowadzonych w bibliotece.

Niestety nie możemy pochwalić się udaną współpracą ze szkołami i przedszkolem 
w tym zakresie. Co prawda przedszkolaki korzystają z tzw. Kwadransików z książeczką, 
podczas których (raz lub dwa razy w tygodniu) pracownicy biblioteki czytają im różne 
bajeczki, to lekcjami bibliotecznymi nie są zainteresowani ani nauczyciele ani dyrekcje szkół 
- mimo wysyłania informacji do szkół i zapraszania na ww. W Miejskiej Bibliotece 
w Bornem Sulinowie w okresie od sierpnia do grudnia 2019r. przeprowadzono tylko 2 lekcje 
biblioteczne dotyczące form spędzania wolnego czasu dla klas IV - VI.
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Dobrze natomiast układa się współpraca w tym zakresie ze Szkołą Podstawową 
w Łubowie, gdzie lekcje biblioteczne cieszą się dużym powodzeniem i niezwykle 
pozytywnym odbiorem. Uczniowie z Łubowa odwiedzili także bibliotekę w Bornem 
uczestnicząc w lekcji przygotowanej przez tutejszych pracowników. Ponadto bibliotekarz 
w Łubowie podejmował następujące działania w zakresie lekcji bibliotecznych: „Małpka 
RituTitu” - głośne czytanie książki, rozmowa o książce, kolorowanie rysunków, kalambury 
i zgadywanki o bajkach. Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i klas 1-3 z okazji Tygodnia 
bibliotek.

• „Z książką mi do twarzy” - budowa książki, jak powstaje książka, skąd pochodzą 
książki w bibliotece.

• „Dlaczego warto przychodzić do biblioteki” - przedszkolaki z wizytą w bibliotece, 
rozmowa o wypożyczaniu książek i pracy bibliotekarza. Głośne czytanie krótkich 
książeczek dla dzieci.

• „Pora do przedszkola” - głośne czytanie książki i rozmowa dlaczego warto chodzić do 
przedszkola.

• „Calineczka” - głośne czytanie na Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek i rozmowa 
o książce.

2) Biblioteka nie prowadzi już tradycyjnych katalogów kartkowych. Co prawda 
posiadamy takowe, nie są one jednak już wykorzystywane przez czytelników. 
Przeszliśmy na katalogowanie książek w systemie Mak+.

3) Biblioteka gromadzi lokalne dokumenty życia społecznego dokumentujące działalność 
instytucji i organizacji w gminie. Artykuły prasowe dotyczące Bornego Sulinowa są 
kserowane z lokalnego dziennika. Z uwagi na brak sprzętu - nie są skanowane. Jak 
dotąd bibliotece nie udało się pozyskać zewnętrznych środków finansowych na 
digitalizację zbiorów.

4) Przykładami działalności informacyjnej i popularyzatorskiej związanej z regionem 
prowadzonej w roku 2019 może być między innymi:

• promocja i udostępnianie do wypożyczenia oraz zakup cyklu zeszytów dr Tomasza 
Skowronka nt. Borne Sulinowo - fakty i legendy,

• wystawa poplenerowa U Międzynarodowego Pleneru Artystycznego „Stacja Kultura 
2019” ukazująca piękno okolicznej przyrody, ale też i architektury,
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• udostępnianie przewodników po regionie i map,
• działalność informacyjna i popularyzatorska Centrum Informacji Turystycznej,
• wystawa zdjęć wieńczących projekt „Perełki Gminy Borne Sulinowo”, wydanie 

broszury informacyjnej „Perełki Gminy Borne Sulinowo oczami młodych”,

• spotkania autorskie i wystawy promujące dorobek lokalnych twórców,
• współpraca z SAPiK, w tym wzajemne prezentacje dorobku poetów i muzyków 

zrzeszonych
• w Klubie Literackim OPAL w Szczecinku z twórcami z Bornego Sulinowa,
• udostępnienie na stronie www biblioteki zakładki e-portfolio prezentującej portrety 

i dorobek lokalnych artystów (zakładka będzie stopniowo wzbogacana o kolejne 
prezentacj e),

• aktualizowanie zakładki Galeria w celu udostępnienia dorobku chętnych do 
współpracy artystów- malarzy.

5) Działalność wydawnicza (samodzielna i we współpracy z innymi instytucjami) - przy 
współpracy z Fundacją BEZ RETUSZU w Bomem Sulinowie powstała broszura 
informacyjna „Perełki Gminy Borne Sulinowo oczami młodych”, która jest 
własnością biblioteki.

7. Działalność edukacyjna, kulturalno-oświatowa i promocyjna biblioteki.

W ramach tzw. dobrych praktyk, mających na celu pozyskanie nowych czytelników 
i wzrost czytelnictwa, podjęliśmy następujące działania:

• przeprowadzono ankietę nt. optymalnych godzin otwarcia biblioteki dla różnych grup 
odbiorców i dostosowanie do ich potrzeb oraz szeroko rozumianej działalności 
biblioteki oraz badano poziom satysfakcji z ww. (pytania ankiety i wyniki są 
publikowane na stronie www. biblioteki);
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• na bieżąco prowadzony jest wywiad z użytkownikami w zakresie propozycji i życzeń 
nt. oczekiwanych pozycji książkowych, tytułów, ulubionego gatunku, sugestii do 
reorganizacji;

• prowadzimy 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;

• prowadzimy całoroczny konkurs „Czytelnik miesiąca” i „Czytelnik roku” w 3 grupach 
wiekowych, a najlepszym wręczaliśmy dyplomy i nagrody;

• w systemie Mak+ jest możliwości sprawozdania, czy dana pozycja znajduje się 
w posiadaniu biblioteki oraz zarezerwowania wybranej książki;

• prowadzimy usługę Pogotowie biblioteczne, w ramach której dowozimy książki na 
telefon, zazwyczaj osobom ograniczonym ruchowo, chorującym, ale też rodzinom 
z małymi dziećmi czy w innych uzasadnionych przypadkach;

• udostępniliśmy 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.

8. 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. Poniżej zamieszczono wykaz zorganizowanych 
wydarzeń:

1) całoroczny konkurs czytelniczy w 3 kat. wiekowych na Czytelnika miesiąca 
i Czytelnika Roku

2) koncert w ramach proj ektu Niemen / Norwid
3) zaangażowanie Biblioteki w 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
4) II Miej skie obchody Dnia Kobiet

5) koncert zespołu Falkenblues
6) koncert zespołu Główny Zawór Jazzu
7) wystawa prac pn. „Armia Błękitna w 100, rocznicę przyjazdu wojsk gen. Józefa 

Hallera do Polski
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8) projekt „Muzyka łagodzi obyczaje” wraz z koncertem finałowym
9) wydarzenie Auto Drift Show
10) warsztaty śpiewu tradycyjnego

11) spotkanie autorskie z Radosławem Sokołowskim i Tatianą Rogowską
12) majówka z wędką dla dzieci i młodzieży

13) Gościnna Noc Bibliotek
14) wycieczka zagraniczna do parku rozrywki Phantasialand
15) spektakl Teatru Kotłownia pt. „NFZ czyli czas leczy rany”
16) Tydzień Bibliotek (Spotkanie z twórczością Aleksandra Fredry, warsztaty karykatury 

oraz mangi i anime, konkurs recytatorski „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne 2019”)

17) zawody wędkarskie
18) poplenerowa wystawa „Tajemnica obrazu a natura morza”
19) spotkanie autorskie z Dominikiem Żyburtowiczem
20) warsztaty białego śpiewu wraz z koncertem finałowym
21) Filmowe Lato z Orange na kartę
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22) III Biesiada Letnia
23) wycieczka do Energylandii w Zatorze
24) wycieczka zagraniczna do parku rozrywki Heide-Park

25) recital pieśni i ballad rosyj skich w wykonaniu Lecha Dyblika

26) udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe czytanie 2019

27) spotkanie autorskie z Jackiem Getnerem
28) występ artystów „Piwnicy pod Baranami”
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29) udział w projekcie „Mała Książka - Wielki Człowiek” 2019
30) wystawa poplenerowa Stacja Kultura 2019
31) wystawa „Perełki Gminy Borne Sulinowo”
32) słowno-muzyczna Wieczornica Niepodległościowa „Rzecz o Niepodległej” 2019
33) akcja honorowego oddawania krwi

34) bal dla dzieci z zerówek pt. „W krainie baśni i bajki”

35) II Międzyszkolne Dyktando Ortograficzne o tytuł „Wirtuoza Ortografii 2019”
36) promocja czytelnictwa za pomocą cyklu filmów promujących książki pt. „Książka na 

weekend. Mieszkańcy polecają”
37) Mikołajki z Mikołajem 2019

38) Kiermasz Bożonarodzeniowy pt. „Święta, święta coraz bliżej”
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39) 111 Turniej Gier Komputerowych i Konsolowych
40) wycieczka zagraniczna na Tropikalną Wyspę
41) wystawa Elżbiety Majewskiej pt. „Przed zimą”.

Ponadto biblioteka w Bomem Sulinowie realizowała przedstawioną swoim 
użytkownikom całoroczną ofertę zajęć dla różnych grup odbiorców, prowadzonych 
regularnie:

• zajęcia komputerowe dla dorosłych
• sekcja origami
• sekcja cheerleaderek
• zajęcia muzyczno-teatralne dla dzieci.

• COOLturalna Świetlica Marzeń (Dyskusyjny Klub Książki, zajęcia plastyczne, zajęcia 
integracyjne, zajęcia edukacyjno-wychowawcze, zajęcia profilaktyczne)

• zajęcia relaksacyjno-medytacyjne
• j. angielski dla dzieci
• zajęcia malarstwa sztalugowego
• Laboratorium Matematyki - korepetycje
• zajęcia fotograficzne
• klub gier logicznych
• nauka gry na pianinie.

W okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich odbywają się odrębne zajęcia 
w bibliotece głównej i filiach. Zimowe zajęcia obejmowały zajęcia plastyczne, muzyczno 
- mchowe, taneczne, kulinarne, wykłady nt. zdrowej żywności, odbył się również wyjazd do 
gospodarstwa ekologicznego Juchowo Farm.

Letnie zajęcia podzielone zostały na tygodniowe bloki tematyczne: warsztaty 
teatralne, zajęcia z j. angielskim i kreatywne, zajęcia taneczne, Ja, Ty, My 
edukacyjny, wyginaj śmiało ciało.

program
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W Filii w Radaczu zorganizowano:

1) konkurs na czytelnika miesiąca do lat 12, 13-18, 18+
2) promowano nowości wydawnicze poprzez wystawy, spotkania i pogadanki
3) prowadzono zajęcia z biblioterapii - czytanie w plenerze
4) wprowadzano nowe techniki plastyczne
5) prowadzono usprawniające zajęcia zręcznościowo-manualne uczące cierpliwości 

i poprawiające sprawność ruchową
6) prowadzono zajęcia edukacyjne i kulinarne
7) wydarzenia kulturalno-oświatowe:
• Dzień Babci i Dziadka,
• Koncert Kolęd,
• Karnawałowy Bal Przebierańców,
• Walentynkowe Wierszowanie 

miłosnej
• Dzień Rodziny - Rodzinne Podchody „Na Tropie Przysłów”,
• Popołudnie Świętojańskie
• VII Rodzinny Festiwal Dyni
• Biesiada Królewska - Plenerowa Impreza Promująca Historie Miej scowości Radacz
• Popołudnie z Wróżbą - Zabawy Andrzejkowe
• Zabawa Mikołajkowa
• Warsztaty Wyrobu Ozdób Bożonarodzeniowych Dla Dorosłych
• Grudniowy Kalendarz Adwentowy - Zajęcia Tematyczne Dotyczące Świąt.

W Filii w Łubowie zorganizowano:

Rozdawanie Mieszkańcom Wierszy o tematyce

wystawę książek z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci
ferie z biblioteką (zajęcia kulinarne, plastyczne, sportowe), spotkanie z policją, strażą
miejską i inspekcją sanitarną
zajęcia cykliczne - plastyczne, sportowe - raz w tygodniu 
projekt „Perełki Gminy Borne Sulinowo”
w ramach tygodnia bibliotek: czytanie ze szkołą, zdjęcia z książką mi do twarzy 
akcję „Jak nie czytam, jak czytam” wspólnie z biblioteką w Szkole Podstawowej 
w Łubowie 
piknik rodzinny 
narodowe czytanie
Ogólnopolski Dzień Przedszkola i czytanie książki „Pora do przedszkola”
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• Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek - czytanie bajki dzieciom w przedszkolu 
i zerówce w Łubowie

• Dzień Pluszowego Misia - wystawa książek o misiu
• Mikołajki.

W Filii w Silnowie odbyły się:

• zajęcia edukacyjne z książką np. Jaś i Małgosia w 3 odsłonach” , Dzień z baśnią pt. 
„Dziewczynka z zapałkami”, kodowane kolorowanka z bohaterami bajek, książek oraz 
z tytułami baśni, Dzień Smerfa, Światowy Dzień Pingwina,

• Dzień Pluszowego Misia i Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek,
• całoroczny konkurs ortograficzny,
• w ramach Tygodnia Bibliotek - zajęcia pt. „Ubierz się w książkę” - zdjęcie z ulubioną 

książką oraz zajęcia pt. „Jestem ilustratorem i twórcą okładki do ulubionej książki”.

9. Formy doskonalenia w jakich uczestniczyli pracownicy biblioteki

1) Kurs wprowadzający podstawy bibliotekarstwa - Książnica Pomorska
2) Unplugged - profilaktyka uzależnień - Urząd Miej ski w Bomem Sulinowie
3) Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość - Książnica Pomorska
4) Kodowanie bez prądu - Książnica Pomorska
5) Gry planszowe w bibliotece: jakie, jak przeprowadzać, jak tworzyć? - Książnica 

Pomorska
6) Kodowanie oraz programowanie robotów edukacyjnych Photon - Książnica Pomorska

10. Obsługa specjalnych grup użytkowników biblioteki (osób z problemami 
zdrowotnymi, seniorów, pacjentów szpitali i innych)

Biblioteka prowadzi Pogotowie biblioteczne, mające na celu dostęp do książek dla 
osób mających problemy z poruszaniem się, chorych, niesprawnych fizycznie czy 
osłabionych. Placówka posiada zbiór audiobooków, aby ułatwić osobom niewidzącym 
i niedowidzącym dostęp do książek. Prowadzi ścisłą współpracę z Domem Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie, Stowarzyszeniem „Stacja Kultura”, Stowarzyszeniem 
„Promyk Nadziei”, Klubem Wolontariatu działającym przy LO w Bornem Sulinowie, 
Stowarzyszeniem Trzeźwościowym „Pierwszy Krok”, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, 
Klubem Seniora As, Kołem Terenowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów oraz z Kołem Terenowym Polskiego Związku Wędkarskiego.
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11. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje

Dotacja Wkład
własny

niefinansowy

Całkowita
wartość
projektu

Wkład
własny

Nazwa projektuL.p.
(zł)

(zł)
w

Fundusz Małych 
Grantów EKO-UNII 

„Wiemy, co jemy 
i innych edukujemy”

1 500,00 510,00 740,002 750,001.

Polska Fundacja Dzieci 
i Młodzieży Równać 

szanse „Muzyka łagodzi 
obyczaj e”

8 000,00 0,00 0,008 000,002.

Partnerstwa dla książki 
„Na straży słowa”

20 300,00 5 400,00 0,0025 700,003.

Zakup nowości 
wydawniczych dla 

bibliotek publicznych

5 690,00 8 535,00 0,0014 225,004.

Grant w ramach 
Poddział ani a 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach 
strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego 
przez społeczność” 

objętego PROW na lata 
2014-2020 na 

wykonanie „Loży 
prasowej”

14 999,00 1,00 4 000,0019 000,005.

Polska Fundacja Dzieci 
i Młodzieży Równać 

szanse „Interview 
z historia w tle”

6. 5 500,00 5 500,00 Zwrot 0,00

75 175,00 55 989,00 14 446,00 4 740,00Razem

Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej uczestniczyli w projektach prowadzonych 
przez lokalne stowarzyszenia i fundacje, np. filia w Łubowie miała okazję uczestniczyć 
w projekcie „Perełki Gminy Borne Sulinowo” realizowanego przez Fundację BEZ RETUSZU
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w Bornem Sulinowie z programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. W wyniku udziału 
w projekcie powstała broszura informacyjna o regionie, gminie Borne Sulinowo z miejscami 
atrakcyjnymi, wybranymi przez młodzież. W broszurze znajduje się 15 miejsc krótko 
opisanych ze zdjęciami, mapka oraz kod QR, który po zeskanowaniu przez teł. przekierowuje 
na stronę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie gdzie znajduje się szeroki opis 
wybranych miejsc.

Wszystkie pozyskane środki przeznaczone zostały na wzbogacenie oferty biblioteki. 
Pamiętano również o filiach, do których w miarę możliwości i potrzeb dowożeni byli 
instruktorzy na zajęcia z dziećmi, młodzieżą czy dorosłymi. W blokach tematycznych odbyły 
się m.in.: wycieczki krajowe i zagraniczne, turnieje, warsztaty, spotkania autorskie, wykłady, 
konkursy, wystawy, koncerty, kiermasze, przedstawienia teatralne, montaże słowno 
- muzyczne, regularne i cykliczne zajęcia dla dzieci i dorosłych, pomoc edukacyjna dla 
uczniów.

Podsumowanie

Aktywność biblioteki przez cały rok 2019 intensywnie wspierała rozwój działalności 
kulturalnej na terenie gminy, co przełożyło się na wzmocnienie roli biblioteki i jej filii jako 
centrum kulturalnego, animującego życie literackie, kulturotwórcze i kształtujące zachowania 
czytelnicze lokalnej społeczności.

Działalność Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie
Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie działa na podstawie ustawy z dnia 

25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, aktu o jego 
utworzeniu oraz Statutu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXV/410/2006 Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 14 lipca 2006r, z późniejszymi zmianami. Główną 
siedzibą samorządowej instytucji kultury jest budynek Hali Sportowo-Widowiskowej. 
Centrum obejmuje swoją działalnością obszar gminy, poprzez filie zamiejscowe - świetlice 
wiejskie oraz podległe obiekty sportowe i tereny rekreacyjne. Różnorodność realizowanych 
działań (w czterech sferach: kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej i gospodarczej) w celu 
zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej, pozwalają instytucji podejmować 
współpracę zarówno organizacjami pozarządowymi, pełniącymi bardzo ważną rolę w życiu 
społecznym, jak również z podmiotami sektora publicznego i prywatnego.

Takie rozwiązanie umożliwia jednostce nadrzędnej równolegle pozyskiwanie środków 
zewnętrznych na rozbudowę i modernizację infrastruktury kulturalnej oraz sportowej.

Plan finansowy CKiR w 2019 roku zamknął się kwotą:
• kosztów :1 854 589,04 zł
• przychodów:! 889 085,20 zł

IMPREZA PARTNERZY
WSPÓŁORGANIZATORZY

Szkoła Podstawowa w Bornem SulinowieFinał WOSP 13.01.2019
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Feriada

Walentynkowy koncert 1.03.2019

Miejska Biblioteka Publiczna, Polski 
Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

Dzień Kobiet 8.03.2019

Borneński Uniwersytet Trzeciego WiekuPowitanie Wiosny 21.03.2020

Współorganizacja za Stowarzyszeniem 
Kulturalnym „FOLKLOR”

Jarmark Wielkanocny 14.04.2019

Military Cup

- turniej piłki nożnej16.03.2019

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 
Taekwondo

Majówka dla mieszkańców - koncert I 
Poligon Nordic Walking 1.05.2019

Miejska Biblioteka Publiczna i Fundacja 
„Bez Retuszu”

Auto Drift Show 3.05.2019

Stowarzyszenie „Borneńskie Wrzosy”Kaziuki na wesoło 4.05.2019

Zespół śpiewaczy „JARZĘBINY” działający 
przy CKiR, Stowarzyszenie „Folklor”

IX Wiosenny Piknik Folk 18.05.2019

Stowarzyszenie Spartakus Urząd MiejskiBieg Spartakusa 16.06.2019

Ochotnicza Straż Pożarna w Łubowie, 
Juchowie

i Miasta Bornego Sulinowa, Urząd Miejski

Dzień dziecka połączony z zawodami 
Silny jak Strażak 2.06.2019

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 
Taekwondo

Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików w Taekwondo Olimpijskim 
8.06.2019

Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku 
i Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy 
„Marina”

Noc świętojańska - koncert 26.06.2019

Teatr Tańca SORTOWNIA-

Spektakl taneczny 7.07.2019

Klub Wodny „Pile”Wakacyjne Warsztaty Żeglarskie sierpień

Aktywne wakacje - zabawy na świetlicach 
wiejskich z wykorzystaniem terenów 
rekreacyjnych CKiR - lipiec/sierpień

Miejska Biblioteka PublicznaWspółorganizacja wakacji 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej
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- lipiec

Ogródki muzyczne przy CKiR - koncerty 
3.08 i 11.08.2019

Stowarzyszenie Miłośników Militarnej 
Historii Bornego Sulinowa

XVI MIĘDZYNARODOWY ZLOT 
POJAZDÓW MILITARNYCH

15-18.08.2019

Stowarzyszenie Silnowo 2020V III Amatorski Turniej w piłkę siatkową 
27.07.2019

Nocny Turniej Piłki Nożnej 27.07.2019

Klub Sportowy „PIONIER 95”Turniej o Puchar Małego Powstańca 
3.08.2019

Firma X-PAINTPaintballowe zakończenie wakacji 
31.08.2019

Stowarzyszenie Miłośników Militarnej 
Historii Bornego Sulinowa

Targi Chleba i Miodu - Ocalić od 
zapomnienia 2.09.2019

Urząd Miejski i Rada Sołecka w RakowieDożynki Gminne Rakowo 7.09.2019

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Tworzących 
Przyjaciół

XV Ogólnopolski Plener artystyczny 
25.08-2.09.2019

Klub Sportowy „BORBUL”Mistrzostwa Polski w Bule Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie 
18-19.05.2019

Koncert jesienny 26.10.2019

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 
„Taekwondo”

Bieg Mila Radości dla Niepodległości 
11.11.2019

Grupa nieformalna BKO 40+Warsztaty powertex „Anioły są wśród 
nas” - wrzesień-grudzień 2019

Miejska Biblioteka Publiczna i 
Stowarzyszenie „STACJA KULTURA”

Rodzinne Warsztaty Ozdób 
Bożonarodzeniowych/Kiermasz/Pierniczki 
Reni 7.12.2019

Największą imprezą plenerową w 2019 roku był XVI Międzynarodowy Zlot Pojazdów 
Militarnych. Ponadto odbyło się łącznie 33 imprezy, w tym nowe: Święto Trzech Króli oraz 
I Poligon Nordic Walking, reaktywowano po przerwie Happening Pierwszomajowy.

Ważnym elementem działalności Centrum jest popularyzacja kultury fizycznej na 
obszarach wiejskich gminy Borne Sulinowo realizowana przez animatora sportu. Osoby 
zamieszkujące obszary wiejskie często pozbawione są możliwości aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Składa się na to wiele czynników jak. np. duża odległość od ośrodków 
miejskich czy brak transportu. Dlatego Centrum Kultury i Rekreacji wyszło z inicjatywą, aby
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w oparciu o działające świetlice wiejskie organizować dzieciom, młodzieży i dorosłym czas 
w sposób atrakcyjny i konstruktywny. Działania animatora zostały podjęte w dwóch 
płaszczyznach:

• zajęć cyklicznych odbywających z dziećmi na terenie świetlic lub stref rekreacyjnych;
• pomocy w organizacji festynów, imprez, turniejów dla dzieci i dorosłych.

Animator sportu współpracował również z nauczycielami wychowania fizycznego
z gminy Borne Sulinowo, czynnie uczestnicząc w organizacji i przeprowadzaniu szkolnych 
turniejów sportowych różnego szczebla.

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
• kort tenisowy wraz z przyległą ścianką.

W 2019 roku CKiR zamontowało orynnowanie w budynku socjalno-technicznym na 
boisku w Łubowie.

2. Strefy rekreacyjno - sportowe:
• strefa w Radaczu
• strefa w Rakowi e
• strefa w Jeleniu
• strefa w Piławie
• 2 strefy w Silnowie
• strefa wLiszkowie
• 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.

3. Świetlice wiejskie budynki:

• świetlice z zatrudnionym instruktorem: Radacz, Piława, Dąbie (do 22.03.2019r. 
- budynek w złym stanie technicznym przeznaczony do częściowej rozbiórki), 
Śmiadowo, Juchowo, Łubowo, Nobliny (do 31.08.2019 r.), Rakowo, Liszkowo, Krągi;

• pozostałe: Uniemino, Kiełpino.
W 2019 roku środkami finansowymi Urzędu Miejskiego oraz CKiR wyposażono 

wyremontowaną świetlicę w Piławie w niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt AGD/RTV 
oraz meble. Ponadto z wypracowanych przez CKiR środków zakupiono meble kuchenne oraz 
lodówkę do świetlicy w Radaczu.

W świetlicy w Juchowie dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Pomost” 
przeprowadzono remont oraz zakupiono wyposażenie dofinansowane przez Koszalińską 
Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
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Świetlice wiejskie prowadzą zajęcia z wykorzystaniem wyposażenia, które posiadają 
oraz bazy rekreacyjnej na terenie danej miejscowości. W ramach działalności świetlic 
odbywają 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 
gry i zabawy planszowe
zajęcia i imprezy integracyjne (noce na świetlicach, dyskoteki, Dzień Babci i Dziadka, 
Dzień Kobiet, Andrzejki, Mikołajki, Ostatki, Sylwester, itp.).

W sezonie letnim instruktorzy świetlic wykorzystywali zaplanowane urlopy 
wypoczynkowe, a w ferie zimowe obiekty były dostępne dla korzystających w dłuższym 
wymiarze godzin.

4. Budynek hali sportowo-widowiskowej wraz z siłownią zewnętrzną.

5. Baza garażowa na ul. Lipowej w Bornem Sulinowie.

6. Tereny rekreacyjne:

• Plaża „Słoneczna” w Bornem Sulinowie z terenem rekreacyjnym
• Kąpielisko miejskie „Marina” wraz z terenem rekreacyjnym
• Pole biwakowe w Łubowie
• Plaża „Zielona” w Bornem Sulinowie z placem zabaw
• Plaża z terenem rekreacyjnym w Dąbrowicy
• Plaża z terenem rekreacyjnym w Piławie
• Pole biwakowe w Noblinach
• T eren rekreacyj ny w Jeleniu
• Teren rekreacyj ny w Jezi ornej
• Plac zabaw przy Niepodległości 21 w Bornem Sulinowie
• Plac zabaw przy ul. Mickiewicza w Bornem Sulinowie.

Z planowanych i powstałych w trakcie użytkowania większych przedsięwzięć 
remontowych w 2019 r. dokonano kapitalnej naprawy silnika w samochodzie Mercedes oraz 
zakupiono na potrzeby CKiR samochód Ford Transit.

Dzięki zaangażowaniu środków finansowych gminy Borne Sulinowo oraz środków 
zewnętrznych wykonano na obiektach podległych CKiR następujące inwestycje:

1) modernizacja boiska sportowego w Łubowie: 
całkowity koszt 41 820,00 zł

> dofinansowanie 18 500,00 zł
> wkład własny 23 320,00 zł

2) modernizacja strefy sportowo-rekreacyjnej w Jeleniu: 
całkowity koszt z budżetu Gminy 50 614,50 zł
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3) Otwarte Strefy Aktywności - strefa w Jeleniu i Juchowie (strefa Juchowo podlega 
Szkole Podstawowej w Juchowie):

• całkowity koszt - 151 955,41 zł
> dofinansowanie -
> wkład własny -

68 600,00 zł 
83 355,41 zł

4) remont świetlicy w Piławie:
• całkowity koszt - 1 413 165,45 zł
> dofinansowanie - 500 000,00 zł
> wkład własny -

Pozostała działalność:

913 165,45 A

1) dowozy osób niepełnosprawnych do placówek:
• realizując powyższy cel statutowy samochód CKiR przejechał w 2019 roku 23 400

km;
2) zajęcia pozalekcyjne organizowane w Centrum Kultury i Rekreacji dla dzieci.

młodzieży oraz osób dorosłych w 2019 r.:
Klub kreatywna - zajęcia manualne dla najmłodszych
taekwondo
samoobrona
stretching/ aerobi k
zajęcia akrobatyczne/parkour
szkółka tenisa ziemnego
nauka gry w szachy
nauka gry na instrumentach
zajęcia piłkarskie
zajęcia gry w bule
zajęcia śpiewu z zespołem „Borneńskie Wrzosy” 
zajęcia rehabilitacyjne - stowarzyszenie „Promyk Nadziei”

XIII. DZIAŁALNOŚĆ UCHWAŁODAWCZA

Rada Miejska w Bomem Sulinowie w roku 2019 podjęła 162 uchwały, z czego:
1) 46 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie;
2) 52 podlegały publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego.

Stwierdzenia nieważności uchwał przez organy nadzoru lub sądy administracyjne:

1) W dniu 27 czerwca 2019 r. wpłynęła uchwała Nr XX.172.K.2019 Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie
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stwierdzenia nieważności części uchwały Nr VIII/104/2019 Rady Miejskiej w Bomem 
Sulinowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości, tj. stwierdzono nieważność załącznika w zakresie pkt. 
A ppkt 9 z uwagi na naruszenie art. 6m ust.la ustawy z dnia 13 września 1996 r.
0 utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2) W dniu 5 grudnia 2019 r. wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze 
Nr P-l.4131.624.2019.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 grudnia 2019 r. 
stwierdzające nieważność pkt 2, 3, 4 i 5 rozdziału 2 pt. „Rola Instruktora-Opiekuna 
Świetlicy” załącznika do uchwały Nr XIII/161/2019 Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie z dnia 30 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia 
regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo.

3) W dniu 17 kwietnia br. wpłynął odpis wyroku z dnia 20 lutego 2020 r. sprawy ze 
skargi na uchwałę Nr VIII/93/2019 Rady Miejskiej w Bomem Sulinowie z dnia 
30 maja 2019 r. w przedmiocie rozpatrzenia protestu wyborczego na wybory sołtysa
1 rady sołeckiej w sołectwie Łubowo. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie 
stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z 2019 roku

W sprawie Przebieg realizacji Publikacja 
w Dz. Urz.

LP. Nr uchwały 
i data

podjęcia Woj. Zach.
IV/48/2019 uchwalenia planu pracy 

Rady Miejskiej w 
Bomem Sulinowie na 

2019 rok

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega1.
7.02.2019 r.

IV/49/2019 
7.02.2019 r.

ustalenia terminów Uchwała
zrealizowana

Nie podlega2.
zebrań wiejskich, na 

których ma być dokonany 
wybór sołtysa i rady 

sołeckiej
uchylająca uchwałę 
w sprawie zbycia 

nieruchomości lokalowej 
stanowiącej własność 

Gminy Borne Sulinowo

IV/50/2019 
7.02.2019 r.

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega3.

IV/51/2019 
7.02.2019 r.

zbycia nieruchomości 
stanowiącej własność

4. Uchwała
zrealizowana

Nie podlega
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gminy Borne Sulinowo
IV/52/2019
7.02.2019

wyrażenia zgody na 
dokonanie darowizny 

nieruchomości

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega5.

stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo

IV/53/2019
7.02.2019

wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 

3 lat nieruchomości

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega6.

stanowiącej własność 
gminy Borne Sulinowo

IV/54/2019
7.02.2019

wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 

3 lat nieruchomości

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega7.

stanowiącej własność 
gminy Borne Sulinowo

IV/55/2019
7.02.2019

wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 

5 lat nieruchomości

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega8.

stanowiącej własność 
gminy Borne Sulinowo

IV/56/2019
7.02.2019

wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres 

do 10 lat nieruchomości

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega9.

stanowiącej własność 
gminy Borne Sulinowo

IV/57/2019
7.02.2019

wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 
10 lat nieruchomości

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega10.

stanowiącej własność 
gminy Borne Sulinowo.

IV/58/2019
7.02.2019

wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres 

do 10 lat nieruchomości 
stanowiące własność 

gminy Borne Sulinowo

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega11.

IV/59/2019
7.02.2019

wyrażenia zgody na 
użyczenie na okres 

do 10 lat nieruchomości 
stanowiącej własność 

gminy Borne Sulinowo

W trakcie realizacji Nie podlega12.
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IV/60/2019
7.02.2019

przekazania projektu 
Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy 

Borne Sulinowo do

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega13.

zaopiniowania organowi 
regulacyjnemu.

IV/61/2019
7.02.2019

Statutu Miejsko 
-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

w Bornem Sulinowie

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega14.

IV/62/2019
7.02.2019

zmieniająca uchwałę 
w sprawie zarządzenia 

poboru podatków w 
drodze inkasa, określenia 

inkasentów oraz

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj.
Zach. z 13. 

02.2019r. poz.

15.

972

wysokości
wynagrodzenia za inkaso

IV/63/2019
7.02.2019

wprowadzenia zmian w 
budżecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2019 rok

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj.
Zach. z 13. 

02.2019r. poz.

16.

973
IV/64/2019
7.02.2019

wprowadzenia zmian 
w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Borne 

Sulinowo na lata 
2019-2030

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega17.

V/65/2019 
28.02.2019 r.

zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2019

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 5.03.2019 r.

18.

poz. 1293
V/66/2019 

28.02.2019 r.
zaciągnięcia pożyczki 

w Banku Gospodarstwa 
Krajowego na 
wyprzedzające 

finansowanie operacji w 
ramach Programu 

Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 

2014-2020 pt. 
„Przebudowa 

i wyposażenie budynku

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega19.
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świetlicy wiejskiej 
w m. Piława”

V/67/2019 
28.02.2019 r.

wprowadzenia zmian w 
budżecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2019 rok

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 5.03.2019r.

20.

poz. 1294
V/68/2019 

28.02.2019 r.
wprowadzenia zmian w 
wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Borne 
Sulinowo na lata 

2019-2030

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega21.

VI/69/2019 
27.03.2019 r.

rozpatrzenia skargi na 
działania Kierownika 
Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bornem 

Sulinowie

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega22.

VI/70/2019 
27.03.2019 r.

udzielenia odpowiedzi na 
skargę na uchwałę Rady 

Miejskiej w Bornem 
Sulinowie wniesioną 

przez Prokuratora 
Rejonowego do 

Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego 

w Szczecinie

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega23.

VI/71/2019 
27.03.2019 r.

zbycia nieruchomości 
lokalowej stanowiącej 

własność Gminy Borne 
Sulinowo

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega24.

VI/72/2019 
27.03.2019 r.

zbycia nieruchomości 
lokalowej stanowiącej 

własność Gminy Borne 
Sulinowo

Uchwała 
niezrealizowana 
- dotychczasowy 

najemca wycofała 
się z transakcji

Nie podlega25.

VI/73/2019 
27.03.2019 r.

wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 
roku nieruchomości

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega26.

stanowiącej własność 
gminy Borne Sulinowo

VI/74/2019 wyrażenia zgody na Uchwała Nie podlega27.
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dzierżawę na okres do 10 
lat nieruchomości 

stanowiących własność 
gminy Borne Sulinowo

niezrealizowana 
- uchwała do 

dalszego 
procedowania

27.03.2019 r.

VI/75/2019 
27.03.2019 r.

wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 10 

lat nieruchomości 
stanowiących własność 
gminy Borne Sulinowo.

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega28.

VI/76/2019 
27.03.2019 r.

uchwalenia Programu 
Ochrony Środowiska dla 

Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2019-2022 
z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 
2023-2026.

Uchwała w trakcie 
realizacji

Nie podlega29.

VI/77/2019 
27.03.2019 r.

przyjęcia Programu 
opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz 
zapobiegania 

bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Borne 

Sulinowo

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj.
Zach. z 

24.04.2019r. 
poz. 2215

30.

VI/78/2019 
27.03.2019 r.

zmiany składu Komisji 
Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Bornem 
Sulinowie

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega31.

VI/79/2019 
27.03.2019 r.

zmieniająca uchwałę 
w sprawie zarządzenia 

poboru podatków w 
drodze inkasa, określenia 

inkasentów oraz

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach. z 

1.04.2019r. 
poz. 1706

32.

wysokości
wynagrodzenia za inkaso

VI/80/2019 
27.03.2019 r.

wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w budżecie 

Gminy Borne Sulinowo 
na rok 2020

Uchwała w trakcie 
realizacji

Nie podlega33.
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VI/81/2019 
27.03.2019 r.

wprowadzenia zmian 
w budżecie Gminy Borne 

Sulinowo na 2019 rok

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 1.04.2019r.

34.

poz. 1707
VI/82/2019 

27.03.2019 r.
wprowadzenia zmian 

w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Borne 

Sulinowo na lata 
2019-2030

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega35.

VII/83/2019 
25.04.2019 r.

rozpatrzenia skarg na 
działania Kierownika 
Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bornem 

Sulinowie

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega36.

VII/84/2019 
25.04.2019 r.

uchwalenia Regulaminu 
dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Borne 

Sulinowo.

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 28.05.2019r. 
poz. 2958

37.

VII/85/2019 
25.04.2019 r.

ustalenia terminu Uchwała
zrealizowana

Nie podlega38.
zebrania wiejskiego, na 

którym dokonany ma być 
wybór rady sołeckiej

VII/86/2019 
25.04.2019 r.

zmieniająca uchwałę 
w sprawie zarządzenia 

poboru podatków w 
drodze inkasa, określenia 

inkasentów oraz

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj.
Zach. z 

26.04.2019r. 
poz. 2374

39.

wysokości
wynagrodzenia za inkaso

VII/87/2019 
25.04.2019 r.

określenia zakresu 
i formy informacji 

o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Borne 
Sulinowo, informacji 
o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Borne 
Sulinowo oraz informacji 
o przebiegu wykonania 

planów finansowych

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega40.
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jednostek zaliczonych do 
podsektora

samorządowego, w tym 
instytucji kultury 
i zakładu opieki 

zdrowotnej za I półrocze 
roku budżetowego.

VII/88/2019 
25.04.2019 r.

zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego Gminy 
Borne Sulinowo na lata

Uchwała w trakcie 
realizacji

Nie podlega41.

2015-2020.
VII/89/2019 
25.04.2019 r.

wprowadzenia zmian 
w budżecie Gminy Borne 

Sulinowo na 2019 rok

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 6.05.2019r. 
poz. 2538

42.

VII/90/2019 
25.04.2019 r.

wprowadzenia zmian 
w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Borne 

Sulinowo na lata 
2019-2030

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega43.

VIII/91/2019 
30.05.2019 r.

rozpatrzenia skarg na 
działania Kierownika 
Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bornem 

Sulinowie oraz

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega44.

pracownika socjalnego
VIII/92/2019 
30.05.2019 r.

rozpatrzenia skargi na 
działania Burmistrza

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega45.

Bornego Sulinowa
VIII/93/2019 
30.05.2019 r.

rozpatrzenia protestu 
wyborczego na wybory 
sołtysa i rady sołeckiej 
w sołectwie Łubowo

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega46.

VIII/94/2019 
30.05.2019 r.

zbycia nieruchomości 
lokalowej stanowiącej 

własność Gminy Borne 
Sulinowo

Uchwała w trakcie 
realizacji

Nie podlega47.
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VIII/95/2019 
30.05.2019 r.

zbycia nieruchomości 
stanowiącej własność 

Gminy Borne 
Sulinowo

Uchwała w trakcie 
realizacji - odbyły 

się 2 przetargi

Nie podlega48.

VIII/96/2019 
30.05.2019 r.

zbycia nieruchomości 
stanowiącej własność 

Gminy Borne Sulinowo

Uchwała w trakcie 
realizacji - odbyły 

się 2 przetargi

Nie podlega49.

VIII/97/2019 
30.05.2019 r.

zbycia nieruchomości 
stanowiącej własność 

Gminy Borne Sulinowo

Uchwała w trakcie 
realizacji - odbyły 

się 2 przetargi

Nie podlega50.

VIII/98/2019 
30.05.2019 r.

zbycia nieruchomości 
stanowiącej własność 

Gminy Borne 
Sulinowo

Uchwała w trakcie 
realizacji - odbyły 

się 2 przetargi

Nie podlega51.

VIII/99/2019 
30.05.2019 r.

wykazu kąpielisk na 
terenie Gminy Borne 

Sulinowo w 2019 roku

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 2.07.2019r. 
poz. 3610

52.

VIII/100/2019 
30.05.2019 r.

określenia sezonu 
kąpielowego na terenie 
Gminy Borne Sulinowo 

w 2019 roku

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 2.07.2019r. 
poz. 3611

53.

VIII/101/2019 
30.05.2019 r.

ustalenia zasad 
sprawiania pogrzebu na 

koszt gminy

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 2.07.2019r. 
poz. 3612

54.

VIII/102/2019 
30.05.2019 r.

ustalenia dopłat do cen 
wody oraz

odprowadzonych ścieków 
dla wybranych 

taryfowych grup 
odbiorców usług

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega55.

VIII/103/2019 
30.05.2019 r.

zmieniająca uchwałę w 
sprawie wyboru metody 

ustalania opłaty za 
gospodarowanie

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 4.06.2019r. 
poz. 3084

56.
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odpadami komunalnymi 
oraz ustalania wysokości 

stawki tej opłaty
VIII/104/2019 
30.05.2019 r.

zmieniająca uchwałę Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 4.06.2019r. 
poz. 3086

57.
w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

składanej przez 
właściciela 

nieruchomości
VIII/105/2019 
30.05.2019 r.

zmiany 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 2018-2020 na terenie

Uchwała w trakcie 
realizacji

Nie podlega58.

Gminy Borne Sulinowo
VIII/106/2019 
30.05.2019 r.

wprowadzenia zmian w 
budżecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2019 rok

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 4.06.2019r. 
poz. 3087

59.

VIII/107/2019 
30.05.2019 r.

wprowadzenia zmian 
w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Borne 

Sulinowo na lata 
2019-2030

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega60.

IX/108/2019 
27.06.2019 r.

udzielenia wotum 
zaufania dla Burmistrza

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega61.

Bornego Sulinowa
IX/109/2019 
27.06.2019 r.

rozpatrzenia 
i zatwierdzenia 
sprawozdania 

finansowego Gminy 
Borne Sulinowo za 2018

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega62.
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rok wraz ze 
sprawozdaniem 

z wykonania budżetu 
Gminy Borne Sulinowo 

za 2018 rok
IX/110/2019 
27.06.2019 r.

udzielenia absolutorium 
z tytułu wykonania 

budżetu Gminy Borne 
Sulinowo za 2018 rok

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega63.

IX/111/2019 
27.06.2019 r.

powołania Zespołu 
Opiniującego kandydatów 

na ławników.

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega64.

IX/112/2019 
27.06.2019 r.

ustalenia planu sieci 
publicznych szkół 

podstawowych 
prowadzonych przez 

Gminę Borne Sulinowo 
oraz określenia granic 
obwodów publicznych 
szkół podstawowych 

od dnia
1 września 2019 r.

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 29.07.2019r. 
poz. 4151

65.

IX/113/2019 
27.06.2019 r.

wprowadzenia czasowego 
zakazu sprzedaży, 

podawania i spożywania 
napojów alkoholowych 
na określonym obszarze 

części Miasta Borne 
Sulinowo w celu 

zapewnienia porządku 
publicznego na czas XVI 

Zlotu Pojazdów 
Militarnych w Bornem 

Sulinowie

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 29.07.2019r. 
poz. 4153

66.

IX/114/2019 
27.06.2019 r.

zbycia nieruchomości 
lokalowej stanowiącej 

własność Gminy Borne 
Sulinowo

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega67.

IX/115/2019 
27.06.2019 r.

zbycia nieruchomości 
stanowiącej własność 

Gminy Borne Sulinowo

Uchwała w trakcie 
realizacji - odbył 

się 1 przetarg

Nie podlega68.
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Uchwała
zrealizowana

IX/116/2019 
27.06.2019 r.

zbycia nieruchomości 
stanowiącej własność 

gminy Borne Sulinowo

Nie podlega69.

Uchwała w trakcie 
realizacji- odbył się 

1 przetarg

K/l 17/2019 
27.06.2019 r.

zbycia nieruchomości 
stanowiącej własność 

Gminy Borne Sulinowo

Nie podlega70.

Uchwała
zrealizowana

K/118/2019 
27.06.2019 r.

wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres 

do 1 roku nieruchomości

Nie podlega71.

stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo

Uchwała
zrealizowana

K/119/2019 
27.06.2019 r.

wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres 

do 3 lat nieruchomości

Nie podlega72.

stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo.

Uchwała
zrealizowana

K/120/2019 
27.06.2019 r.

wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres 

do 3 lat nieruchomości

Nie podlega73.

stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo

K/121/2019 
27.06.2019 r.

wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres 

do 10 lat nieruchomości

Uchwała
zrealizowana

74. Nie podlega

stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo

powierzenia spółce 
Międzygminne 

Przedsi ębi orstwo 
Gospodarki Odpadami 
spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z 
siedzibą w Wardyniu 

Górnym zadań własnych 
Gminy Borne Sulinowo w 

zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi 
oraz wyrażenia zgody na

Uchwała
zrealizowana

IX/122/2019 
27.06.2019 r.

75. Nie podlega

zawarcie umowy 
wykonawczej

wyrażenia zgody naK/123/2019 Uchwała76. Nie podlega
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zawarcie przez Gminę 
Borne Sulinowo 

porozumienia 
międzygminnego

zrealizowana27.06.2019 r.

w sprawie przejęcia 
wykonania zadania 

publicznego w zakresie 
zagospodarowania frakcji 
energetycznej odpadów 

komunalnych.
IX/124/2019 
27.06.2019 r.

zarządzenia poboru 
podatków w drodze 
inkasa, określenia 
inkasentów oraz

Uchwała z trakcie 
realizacji

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 2.07.2019r. 
poz. 3643

77.

wysokości
wynagrodzenia za inkaso

IX/125/2019 
27.06.2019 r.

zatwierdzenia 
skonsolidowanego 

bilansu Gminy Borne 
Sulinowo za 2018 rok

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega78.

IX/126/2019 
27.06.2019 r.

wprowadzenia zmian 
w budżecie Gminy Borne 

Sulinowo na 2019 rok

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 2.07.2019r. 
poz. 3644

79.

IX/127/2019 
27.06.2019 r.

wprowadzenia zmian w 
wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Borne 
Sulinowo 

na lata 2019-2030

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega80.

IX/128/2019 
27.06.2019 r.

rozpatrzenia skargi na 
działania Kierownika 
Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bornem 

Sulinowie oraz

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega81.

pracownika socjalnego
IX/129/2019 
27.06.2019 r.

powołania Rady 
Społecznej przy Zespole 

Opieki Zdrowotnej 
w Bornem Sulinowie

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega82.
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X/130/2019 
7.08.2019 r.

regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Borne 

Sulinowo

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 3.09.2019r. 
poz. 4496

83.

X/131/2019 
7.08.2019 r.

określenia wzoru wniosku 
o wypłatę dodatku 

energetycznego

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 3.09.2019r. 
poz. 4497

84.

X/132/2019 
7.08.2019 r.

wprowadzenia zmian 
w budżecie Gminy Borne 

Sulinowo na 2019 rok

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 12.08.2019r. 
poz. 4296

85.

X/133/2019 
7.08.2019 r.

Zasięgnięcia 
od komendanta 

wojewódzkiego Policji 
informacji 

o kandydatach 
na ławników

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega86.

XI/134/2019 udzielenia odpowiedzi na 
skargę na uchwałę Rady 

Miejskiej w Bornem 
Sulinowie wniesioną 

przez Jana Ziemniaka do 
Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego 
w Szczecinie

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega87.

XII/135/2019 
26.09.2019 r.

oceny sytuacji 
ekonomiczno 
- finansowej 

Samodzielnego 
Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej 

w Bornem Sulinowie

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega88.

XII/136/2019 
26.09.2019 r.

rozpatrzenia skargi na 
działania Kierownika 
Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bornem

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega89.
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Sulinowie.
XII/137/2019 
26.09.2019 r.

rozpatrzenia skargi na 
działania Kierownika 
Miej sko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bornem 

Sulinowie

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega90.

XII/138/2019 
26.09.2019 r.

rozpatrzenia skargi na 
działania Kierownika 
Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bornem 

Sulinowie.

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega91.

XII/139/2019 
26.09.2019 r.

powołania komisji 
doraźnej do opracowania 

Statutu Gminy Borne 
Sulinowo

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega92.

XII/140/2019 
26.09.2019 r.

wyboru ławników do 
Sądu Rejonowego 

w Szczecinku na kadencję 
2020-2023

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega93.

XII/141/2019 
26.09.2019 r.

zniesienia formy ochrony 
drzewa uznanego za 

pomnik przyrody

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 29.10.2019 
r. poz. 5399

94.

XII/142/2019 
26.09.2019 r.

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

95. zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego 
Gminy Borne Sulinowo 

dla terenu działki 
o numerze ewidencyjnym 

4/14 położonej 
w obrębie Kiełpino

z 29.10.2019 
r. poz. 5400

XII/143/2019 
26.09.2019 r.

zaliczenia drogi do 
kategorii drogi gminnej 
i ustalenia jej przebiegu

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 29.10.2019

96.

r. poz. 5401
XII/144/2019 
26.09.2019 r.

zaliczenia drogi do 
kategorii drogi gminnej 
i ustalenia jej przebiegu

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

97.

z 29.10.2019 
r. poz. 5402

107

Raport o stanie gminy Borne Sulinowo za 2019 r. Strona 107 z 118



XII/145/2019 
26.09.2019 r.

Uchwała
zrealizowana

98. ustanowienia 
jednorazowego 

świadczenia dla osób 
i rodzin zamieszkałych 
na terenie Gminy Borne 

Sulinowo 
poszkodowanych 
w wyniku pożaru 

w firmach „OPAK” 
Leopold Pączka Spółka 

jawna lub/i LOP AK 
Leopold Pączka

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 10.10.2019 
r. poz. 5081

XII/146/2019 
26.09.2019 r.

zmieniająca uchwałę 
w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi 
opiekuńcze

i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z 
wyłączeniem 

specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami 
psychicznymi, oraz 

szczegółowych 
warunków częściowego 

lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich 
pobierania

Uchwała
zrealizowana

99. Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 10.10.2019 
r. poz. 5082

XII/147/2019 
26.09.2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr 
XLVII/537/10 Rady 
Miejskiej w Bomem 

Sulinowie
z dnia 29 września 2010 
r. w sprawie określenia 

trybu prac nad projektem 
uchwały budżetowej 

i szczegółowości 
materiałów

Uchwała
zrealizowana

100. Nie podlega

108

Raport o stanie gminy Borne Sulinowo za 2019 r. Strona 108 z 118



informacyjnych 
towarzyszących 

projektowi budżetu 
Gminy Borne Sulinowo

XII/148/2019 
26.09.2019 r.

zmiany 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 2018-2020 na terenie 
gminy Borne Sulinowo

Uchwała w trakcie 
realizacji

Nie podlega101.

XII/149/2019 
26.09.2019 r.

wprowadzenia zmian 
w budżecie Gminy Borne 

Sulinowo na 2019 rok

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 3.10.2019 r. 
poz. 4936

102.

XII/150/2019 
26.09.2019 r.

wprowadzenia zmian w 
wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Borne 
Sulinowo na lata 

2019-2030

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega103.

XII/151/2019 
26.09.2019 r.

0 zmianie uchwały w
sprawie zasad 

usytuowania na terenie 
Gminy Borne Sulinowo 

miejsc sprzedaży
1 podawania napojów

alkoholowych

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 29.10.2019 
r. poz. 5403

104.

XII/152/2019 
26.09.2019 r.

zaliczenia drogi do 
kategorii drogi gminnej 
i ustalenia jej przebiegu

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 29.10.2019 
r. poz. 5404

105.

XII/153/2019 
26.09.2019 r.

wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega106.
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do 6 lat nieruchomości
stanowiącej własność 

gminy Borne Sulinowo
XII/154/2019 
26.09.2019 r.

wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres 

do 8 lat nieruchomości

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega107.

stanowiącej własność 
gminy Borne Sulinowo

XII/155/2019 
26.09.2019 r.

wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres 

do 8 lat nieruchomości

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega108.

stanowiącej własność 
gminy Borne Sulinowo.

XIII/156/2019 
30.10.2019 r.

wyrażenia zgody na 
przyjęcie darowizny 

nieruchomości

Uchwała w trakcie 

realizacji
Nie podlega109.

stanowiącej własność 
Powiatu Szczecineckiego

XIII/157/2019 
30.10.2019 r.

zbycia nieruchomości 
lokalowej stanowiącej 

własność Gminy Borne 
Sulinowo

Uchwała 
niezrealizowana- 
dotychczasowy 

najemca wycofała 
się z transakcji

Nie podlega110.

XIII/158/2019 
30.10.2019 r.

zbycia nieruchomości 
lokalowej stanowiącej 

własność Gminy Borne 
Sulinowo

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega111.

XIII/159/2019 
30.10.2019 r.

zbycia nieruchomości 
stanowiącej własność 

Gminy Borne Sulinowo

Uchwała w trakcie 
realizacji - odbył 

się 1 przetarg

Nie podlega112.

XIII/160/2019 
30.10.2019 r.

zbycia nieruchomości 
stanowiącej własność 

Gminy Borne Sulinowo

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega113.

XIII/161/2019 
30.10.2019 r.

o zmianie uchwały w 
sprawie wprowadzenia 

regulaminów korzystania 
z gminnych obiektów 

i urządzeń użyteczności 
publicznej stanowiących 
własność Gminy Borne 

Sulinowo.

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 6.12.2019 r. 
poz. 6461
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XIII/162/2019 
30.10.2019 r.

określenia wysokości 
stawek podatku od 

nieruchomości

Uchwała w trakcie 
realizacji

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 4.11.2019 r. 
poz. 5566

115.

XIII/163/2019 
30.10.2019 r.

określenia wysokości 
stawek podatku od 

środków transportowych

Uchwała w trakcie 
realizacji

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 4.11.2019 r. 
poz. 5567

116.

XIII/164/2019 
30.10.2019 r.

zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2019

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 4.11.2019 r.

117.

poz. 5568
XIII/165/2019 
30.10.2019 r.

wprowadzenia zmian 
w budżecie Gminy Borne 

Sulinowo na 2019 rok

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

118.

z 4.11.2019 r.
poz. 5569

XIV/166/2019 
8.11.2019 r.

zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2019

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

119.

z 12.11.2019 
r. poz. 5783

XV/167/2019 
28.11.2019 r.

ustalenia regulaminu 
dotyczącego zasad 

wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach 
prowadzonych przez 

Gminę Borne Sulinowo

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 8.01.2020 r. 
poz. 132

120.

XV/168/2019 
28.11.2019 r.

zasad obniżania 
tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla 

dyrektorów szkół oraz 
nauczycieli pełniących 

obowiązki w ich 
zastępstwie, rozliczania 

tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli, 
dla których ustalony plan 

zajęć jest różny

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 8.01.2020 r. 
poz. 127
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w poszczególnych 
okresach roku szkolnego 

oraz wysokości 
tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli 
nie wymienionych w art. 
42 ust. 3 ustawy Karta 

Nauczyciela,
zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolach, dla 
których Gmina Borne 

Sulinowo jest organem 
prowadzącym

XV/169/2019 
28.11.2019 r.

stwierdzenia 
przekształcenia 

dotychczasowego 
trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego im. 
Bohaterów Oflagu II D 
w Bornem Sulinowie w

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega122.

czteroletnie Liceum 
Ogólnokształcące im. 

Bohaterów Oflagu II D 
w Bornem Sulinowie

XV/170/2019 
28.11.2019 r.

zbycia nieruchomości 
stanowiącej własność 

Gminy Borne Sulinowo

Uchwała w trakcie 
realizacji

Nie podlega123.

XV/171/2019 
28.11.2019 r.

zmieniająca uchwałę 
w sprawie zasad 

wynajmowania lokali 
wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu 
Gminy Borne Sulinowo

Uchwała utraciła Nie podlega124.

moc.

XV/172/2019 
28.11.2019 r.

ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt 
w schronisku dla osób

Uchwała w trakcie 
realizacji.

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 8.01.2020 r. 
poz. 128

125.

bezdomnych oraz 
schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi
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XV/173/2019 
28.11.2019 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 2020 rok

Uchwała w trakcie 
realizacji.

Nie podlega126.

XV/174/2019 
28.11.2019 r.

ustalenia wysokości oraz 
zasad wypłaty diet dla 

przewodniczących organu 
wykonawczego jednostek 

pomocniczych gminy

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega127.

XV/175/2019 
28.11.2019 r.

ustalenia wysokości 
izasad wypłacania diet dla 
radnych Rady Miejskiej 

w Bornem Sulinowie

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega128.

XV/176/2019 
28.11.2019 r.

zwolnień w podatku od 
nieruchomości

Uchwała w trakcie 
realizacji.

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 3.12.2019 r. 
poz. 6275

129.

XV/177/2019 
28.11.2019 r.

wprowadzenia zmian 
w budżecie Gminy Borne 

Sulinowo na 2019 rok

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach.

z 3.12.2019 r.

130.

poz. 6276
XVI/178/2019 
19.12.2019 r.

udzielenia upoważnienia 
Burmistrzowi Bornego 

Sulinowa do 
ustanowienia formy 

zabezpieczenia kredytów 
i pożyczek w roku 2020

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega131.

XVI/179/2019 
19.12.2019 r.

zaciągnięcia kredytu 
bankowego na spłatę 

wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu 

emisji papierów 
wartościowych oraz 

zaciągniętych pożyczek

Uchwała w trakcie 
realizacji

Nie podlega132.
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i kredytów
XVI/180/2019 
19.12.2019 r.

wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres 

do 3 lat nieruchomości

Uchwała
zrealizowana

133. Nie podlega

stanowiącej własność 
gminy Borne Sulinowo

XVI/181/2019 
19.12.2019 r.

wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres 

do 3 lat nieruchomości

Uchwała
zrealizowana

134. Nie podlega

stanowiącej własność 
gminy Borne Sulinowo

XVI/182/2019 
19.12.2019 r.

wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres 

do 3 lat nieruchomości

Uchwała
zrealizowana

135. Nie podlega

stanowiącej własność 
gminy Borne Sulinowo

XVI/183/2019 
19.12.2019 r.

wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres 

do 3 lat nieruchomości

Uchwała
zrealizowana

136. Nie podlega

stanowiącej własność 
gminy Borne Sulinowo

XVI/184/2019 
19.12.2019 r.

wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres 

do 5 lat nieruchomości 
stanowiącej własność 

gminy Borne Sulinowo

Uchwała
zrealizowana

137. Nie podlega

XVI/185/2019 
19.12.2019 r.

wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres 

do 5 lat nieruchomości

Uchwała
zrealizowana

138. Nie podlega

stanowiącej własność 
gminy Borne Sulinowo

XVI/186/2019 
19.12.2019 r.

wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres 

do 5 lat nieruchomości 
stanowiącej własność 

gminy Borne Sulinowo

Uchwała
zrealizowana

139. Nie podlega

XVI/187/2019 
19.12.2019 r.

wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres 

do 8 lat nieruchomości 
stanowiącej własność 

gminy Borne Sulinowo

Uchwała
zrealizowana

140. Nie podlega

114

Raport o stanie gminy Borne Sulinowo za 2019 r. Strona 114 z 118



XVI/188/2019 
19.12.2019 r.

wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres 

do 8 lat nieruchomości

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega141.

stanowiącej własność 
gminy Borne Sulinowo.

XVI/189/2019 
19.12.2019 r.

wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres 

do 10 lat nieruchomości 
stanowiącej własność 

gminy Borne Sulinowo

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega142.

XVI/190/2019 
19.12.2019 r.

wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 10 

lat nieruchomości

Uchwała w trakcie 

realizacji
Nie podlega143.

stanowiącej własność 
gminy Borne Sulinowo

XVI/191/2019 
19.12.2019 r.

wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres 

do 10 lat nieruchomości

Uchwała w trakcie 

realizacji
Nie podlega144.

stanowiącej własność 
gminy Borne Sulinowo.

XVI/192/2019 
19.12.2019 r.

wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres 

do 10 lat nieruchomości

Uchwała w trakcie 
realizacji.

Nie podlega145.

stanowiącej własność 
gminy Borne Sulinowo

XVI/193/2019 
19.12.2019 r.

wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres 

do 10 lat nieruchomości

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega146.

stanowiących własność 
oraz współwłasność 

Gminy Borne Sulinowo
XVI/194/2019 
19.12.2019 r.

przyjęcia Programu 
usuwania wyrobów 

zawierających azbest dla 
Gminy Borne Sulinowo.

Uchwała w trakcie 
realizacji.

Dz. Urz. Woj. 
Zach. z 

8.01.2020 r. 
poz. 129

147.

XVI/195/2019 
19.12.2019 r.

wprowadzenia zmian 
w Programie Profilaktyki 

i Rozwiązywania 
Problemów

Alkoholowych dla Gminy

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega148.
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Borne Sulinowo na rok 
2019

XVI/196/2019 
19.12.2019 r.

wprowadzenia zmian 
w Programie 

Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy 

Borne Sulinowo na 2019 
rok.

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega149.

XVI/197/2019 
19.12.2019 r.

przyjęcia Programu 
Profilaktyki i 

Rozwiązywania 
Problemów 

Alkoholowych 
dla Gminy Borne 

Sulinowo na rok 2020

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega150.

XVI/198/2019 
19.12.2019 r.

przyjęcia Programu 
Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy 
Borne Sulinowo 

na 2020 rok

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega151.

XVI/199/2019 
19.12.2019 r.

zasad udzielania przez 
Gminę Borne Sulinowo 
dotacji celowej spółkom 

wodnym, trybu 
postępowania w sprawie 

udzielania dotacji 
i sposobu jej rozliczania

Uchwała w trakcie 
realizacji

Dz. Urz. Woj.
Zach. z 

3.01.2020 r. 
poz. 75

152.

określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w 

Gminie Borne Sulinowo

XVI/200/2019 
19.12.2019 r.

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj.
Zach. z 

20.01.2020 r.

153.

poz. 445
zmieniająca uchwałę 

w sprawie zarządzenia 
poboru podatków w 

drodze inkasa, określenia 
inkasentów oraz 

wysokości
wynagrodzenia za inkaso

XVI/201/2019 
19.12.2019 r.

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj. 
Zach. z

154.

3.01.2020 r. 
poz. 76

wprowadzenia zmian 
w budżecie Gminy Borne 

Sulinowo na 2019 rok

XVI/202/2019 
19.12.2019 r.

Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj.
Zach. z 

3.01.2020 r.

155.
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poz. 77

XVI/203/2019 
19.12.2019 r.

wprowadzenia zmian 
w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Borne 

Sulinowo na lata 
2019-2030

Uchwała
zrealizowana

156. Nie podlega

XVI/204/2019 
19.12.2019 r.

ustalenia wykazu 
wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku 
budżetowego 2019

Uchwała
zrealizowana

157. Nie podlega

XVI/205/2019 
19.12.2019 r.

zmieniająca uchwałę 
w sprawie Programu 

współpracy Gminy Borne 
Sulinowo

Uchwała
zrealizowana

158. Nie podlega

z organizacjami 
pozarządowymi oraz 

podmiotami 
wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku 

publicznego 
i o wolontariacie 

na 2020 rok.
XVI/206/2019 
19.12.2019 r.

zmieniająca uchwałę 
w sprawie zasad 

wynajmowania lokali 
wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu 
Gminy Borne Sulinowo.

Uchwała
zrealizowana

159. Dz. Urz. Woj.
Zach. z 

8.01.2020 r. 
poz. 130

XVI/207/2019 
19.12.2019 r.

zmieniająca uchwałę 
w sprawie ustalenia 

regulaminu dotyczącego 
zasad wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach

Uchwała
zrealizowana

160. Dz. Urz. Woj.
Zach. z 

8.01.2020 r. 
poz. 131

prowadzonych przez 
Gminę Borne Sulinowo.

XVI/208/2019 
19.12.2019 r.

zmieniająca uchwałę 
w sprawie zasad 

obniżania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru

161. Uchwała
zrealizowana

Dz. Urz. Woj.
Zach. z 

8.01.2020 r. 
poz. 133

117

Raport o stanie gminy Borne Sulinowo za 2019 r. Strona 117 z 118



godzin zajęć dla 
dyrektorów szkół oraz 
nauczycieli pełniących 

obowiązki w ich 
zastępstwie, rozliczania 

tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli, 
dla których ustalony plan 

zajęć jest różny w 
poszczególnych okresach 

roku szkolnego oraz 
wysokości tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli 
nie wymienionych w art. 
42 ust. 3 ustawy Karta 

Nauczyciela,
zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolach, dla 
których Gmina Borne 
Sulinowo jest organem 

prowadzącym.
Uchwała

zrealizowana
Dz. Urz. Woj.

Zach. z 
3.01.2020 r.

XVV209/2019 
19.12.2019 r.

uchwalenia budżetu 
Gminy Borne Sulinowo 

na rok 2020

162.

poz. 78
XVI/210/2019 
19.12.2019 r.

uchwalenia zmiany 
wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Borne 
Sulinowo na lata 

2020-2030

Uchwała
zrealizowana

Nie podlega163.
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