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Odpowiadając na petycję złożoną 29 marca 2021 r. elektronicznie (e-mail), 
w której wnoszą Państwo o wykonanie „rekonesansu w obszarze związanym 
z wykonywaniem zadań własnych określonych w art. 7 ust. 2. pkt 17 Ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w zakresie 
wdrażania programów pobudzania aktywności lokalnej oraz zaplanowanie uczestnictwa 
gminy w jednym z dostępnych na rynku - programów walidacji jakości obsługi Interesantów 
- tak by móc porównać działania gminy i proces usprawnienia i zaspokajania potrzeb 
interesantów na tle innych gmin wyjaśniam, co następuje:

REKONESANS POBUDZANIA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
za okres 2 ostatnich lat

Bardzo trudno ocenić aktywność obywatelską na przełomie dwóch ostatnich lat, 
zwłaszcza, że rok 2020 to czas epidemii SARS-CoV-2 i ograniczeń, łącznie z całkowitym 
lock downem we wszystkich obszarach, w tym szczególnie społecznym. Oceniając lata 
wcześniejsze sprzed epidemii dostrzegamy zwiększoną aktywność obywatelską wśród 
mieszkańców naszej gminy. W 2020 roku mimo stanu epidemii realizowano projekty 
w ramach Funduszu Sołeckiego, który w 2020 roku wynosił 392 809,08 zł. Fundusz Sołecki 
to inicjatywa wymagająca największego zaangażowania społeczności lokalnej od samego jej 
początku, kiedy potrzebna jest decyzja o rodzaju przedsięwzięcia aż po realizację zadań, która 
również leży po stronie społeczności lokalnej. W 2020 roku w 18 sołectwach, tj. wszystkich 
sołectwach gminy Borne Sulinowo realizowane były zadania w ramach Funduszu Sołeckiego. 
Ponadto gmina współpracuje z przedstawicielami klubów sportowych, stowarzyszeniami 
seniorów, kołami gospodyń wiejskich, mieszkańcami gminy. W 2020 roku Burmistrz 
Bornego Sulinowa podpisał umowy z 20 podmiotami na realizację zadań publicznych, 
8 podmiotów realizowało zadania publiczne w trybie pozakonkursowym, wspierano 
organizacje pozarządowe również w formach pozafinansowych. Dzięki współpracy 
ze Stowarzyszeniem Stacja Kultura zrealizowano zadanie pn. „Organizacja III 
Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Stacja Kultura 2020”, przy współpracy 
z Towarzystwem Przyjaciół Piławy wykonano zadanie pn. „Wiosenne i jesienne sprzątanie 
rzeki Piławy”, przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Łubowie zrealizowano 
zadanie pn. „Pokoleniowe w garach mieszanie”. W ramach zadania członkinie KGW
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przeprowadziły warsztaty - 4 spotkania, na których przygotowane zostały potrawy świąteczne 
(krokiety, barszcz czerwony, pierogi z kapustą i grzybami, pierniki, ciasteczka amoniaczki, 
kompot z suszu, śledzie). Do udziału w warsztatach zaproszone zostały dzieci i młodzież. 
Przygotowane potrawy, w formie paczek świątecznych, przekazane zostały osobom 
samotnymi i potrzebującym. To tylko kilka z przykładów aktywności wynikającej 
ze współpracy z organizacjami oraz mieszkańcami naszej gminy.

ZAPLANOWANIE UCZESTNICTWA GMINY W JEDNYM Z DOSTĘPNYCH 
PROGRAMÓW WALIDACJI JAKOŚCI OBSŁUGI INTERESANTÓW

Uprzejmie informujemy, iż nie planujemy uczestnictwa w tego typu
przedsięwzięciach, które wiążą się z poniesieniem przez jednostkę samorządową 
dodatkowych kosztów. Burmistrz Bornego Sulinowa zapoznał się z przedstawionymi 
informacjami oraz Regulaminem plebiscytu „Lider Usług Publicznych 2021". Udział 
w plebiscycie jest płatny i wiąże się z uiszczeniem jednorazowej opłaty wpisowej w kwocie 
4.305,00 zł brutto. Kierujemy się tu zasadą gospodarności. Nasz budżet wolimy przeznaczyć 
na działania, które przyczynią się do poprawy badanej efektywności.
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