
 

P R O T O K Ó Ł   Nr IV/2015 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 5 lutego 2015 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
IV Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 5 lutego 2015 r. otworzył i jej 

przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej DARIUSZ CZERNIAWSKI.  
 
Na wstępie stwierdził, Ŝe na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 15 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne. 
 
Po tym powitał Burmistrza Bornego Sulinowa Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę 
Burmistrza Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, radnych powiatu w osobach 
Doroty Chrzanowskiej i Krzysztofa Zająca, kierowników jednostek podległych gminie, 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, radnych oraz obecnych na sesji mieszkańców 
miasta i gminy. 
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji punktu pn. 
„Przyjęcie wniosków do porządku obrad”. 
Powiedział, Ŝe porządek obrad wszyscy radni otrzymali i zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku 
dzisiejszej sesji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju radny Dariusz Palicki zgłosił wniosek o wycofanie z porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie i Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie w 
jedną instytucję kultury. Wniosek umotywował tym, Ŝe członkowie komisji mają zbyt mało wiedzy 
na ten temat, a jest to bardzo waŜna decyzja, która będzie rzutowała na przyszłość kultury i sportu 
w Bornem Sulinowie. Komisja nie miała wiedzy i nie uzyskała pełnej informacji na temat zasad 
funkcjonowania tej nowej instytucji. Dlatego prosił o przesunięcie, ewentualnie uzyskanie jakiejś 
informacji na sesji na temat tego połączenia, formy itd. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska prosiła, aby nie zdejmować tego projektu uchwały  
z porządku sesji. Jest skłonna udzielić wyjaśnień, ale nie wdając się oczywiście w szczegóły. 
Powiedziała, Ŝe jest to uchwała intencyjna, która pozwoli na wszczęcie poszczególnych procedur 
nie likwidacji a łączenia tych dwóch instytucji. Głównie chodzi o racjonalizację wydatków. Radni 
nie mają pełnej wiedzy na ten temat i nie będą równieŜ jej mieli po dzisiejszej sesji, poniewaŜ 
wszystkie działania proceduralne rozpoczną się dopiero po pozytywnym rozstrzygnięciu przez 
Ministra Kultury i Sztuki. JeŜeli chodzi o sprawy kadrowe i funkcjonowanie, Ŝadnych szczegółów 
nie ujawni w tej chwili, bo takie szczegóły musi wypracować komisja. Taka komisja zostanie 
powołana po opinii Ministra Kultury i Sztuki.  
 
Innych propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie z porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie i Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie  
w jedną instytucję kultury: 
- za nie głosował Ŝaden radny, 
- przeciw głosowało 13 radnych, 
- wstrzymało się od głosu 2 radnych. 
 
Wniosek nie został przyjęty. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 5 lutego 2015 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady Miejskiej (Nr II/2014 z 11.12.2014 r. i Nr 

III/2014 z 30.12.2014 r.).  
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady. 
7. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
8. Wolna Trybuna. 
9. Informacja Burmistrza o zgłoszonych Ŝądaniach, o których mowa w art.36 ust. 1-3 i ust.5,  

i wydanych decyzjach, o których mowa w ust.6 i 7 zgodnie z art.37 ust.8 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

10. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2015 rok. 
11. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2015 rok. 
12. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bornego Sulinowa;  
2) ustalenia terminów zebrań wiejskich, na których dokonany ma być wybór sołtysa  

i rady sołeckiej (upływ kadencji sołtysów i rad sołeckich); 
3) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borne 

Sulinowo oraz pomieszczeń tymczasowych; 
4) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 

gruntowej niezabud. dz. nr 52/2 w m. Kłomino); 
5) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkal.  

nr 2 przy ul. Kościuszki 49 w m. Łubowo); 
6) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 

mieszkal. nr 4 w m. Silnowo 18); 
7) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 

mieszkal. nr 6 w m. Silnowo 18); 
8) wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Borne Sulinowo (dot. garaŜu o pow. uŜytk. 63,24 m2 z gruntem połoŜonego na dz. nr 11/13 
w m. Silnowo); 

9) wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Borne Sulinowo (dot. pomieszczenia o pow. 5,25 m2 z gruntem znajdującego się  
w budynku nr 24 połoŜonego na dz. nr 11/13 w m. Silnowo); 

10) ustanowienia słuŜebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy 
Borne Sulinowo (dot. nieruchomości połoŜonych na działkach nr 50 i 52/1 w m. Kłomino); 

11) oddania w uŜyczenie Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 2 pomieszczeń 
po byłej aptece wraz z piwnicą połoŜonych w budynku przy ul. Lipowej 6 w Bornem 
Sulinowie); 
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12) przekazania w uŜyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
gruntu o pow. 68 m2 z nieruchomości oznaczonej dz. nr 4/9 przy ul. Orła Białego  
w Bornem Sulinowie dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Niepodległości 
3); 

13) ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych; 
14) zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Bornem Sulinowie i Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie w jedną instytucję 
kultury; 

15) wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie; 
16) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Borne Sulinowo na lata 

2015-2017; 
17) wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Bornem Sulinowie; 
18) uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata 

miejscowa, wysokości stawek opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz zarządzenia 
poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso; 

19) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2015; 
20) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok. 

 
13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
14. Ustalenie terminu następnej sesji. 
15. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, Ŝe punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. „Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady Miejskiej”. 
 
 
 
Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe protokoły poprzednich sesji Rady 
Miejskiej były wyłoŜone do wglądu i radni mieli moŜliwość zapoznania się z ich treścią. Zapytał, 
czy są uwagi do protokołów Nr II/2014 z 11.12.2014 r. i Nr III/2014 z 30.12.2014 r. 
 
Uwag do protokołów nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołów Sesji Rady Miejskiej Nr II/2014 z 11.12.2014 r. i Nr III/2014 z 
30.12.2014 r.: 
− za głosowało 15 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokoły Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr II/2014 z 11.12.2014 r. i Nr III/2014  
z 30.12.2014 r. zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 4 pn. „Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.”. 
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Ad 4. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni wraz z zawiadomieniem  
i materiałami na sesję otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie 
międzysesyjnym. Na dzisiejszej sesji radni otrzymali równieŜ uzupełnienie do powyŜszego 
sprawozdania. Zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub pytania do informacji zawartych  
w sprawozdaniu. 
 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z uzupełnieniem stanowią 
załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 5 pn. „Informacja 
radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu”. 
 
 
 
Ad 5. 
 
W punkcie sesji pn. "Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu" głos zabrała 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Szczecinku Dorota Chrzanowska. Powiedziała, Ŝe Rada Powiatu 
od początku kadencji spotykała się 6 razy, pierwsze sesje dotyczyły głównie konstytuowania rady, 
na przedostatniej sesji uchwalono budŜet powiatu, a ostatnia dotyczyła głównie rozpatrzenia 
projektów uchwał o zamiarze likwidacji Zespołu Szkół Budowlanych i Technikum Budowlanego 
dla Dorosłych. Po tym prosiła o pytania. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poruszył temat remontu ul. Wojska Polskiego w Bornem 
Sulinowie i zapytał, co się dzieje w tej sprawie. 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Chrzanowska odpowiedziała, Ŝe ta ulica jest ujęta  
w budŜecie Powiatu Szczecineckiego i ma być realizowana. Dodała, Ŝe ta inwestycja nie jest na 
liście priorytetowej jeśli chodzi o dofinansowanie. Cały czas czekają na jakieś informacje. Na dzień 
dzisiejszy nie odpowie, czy będzie realizowana jeszcze w tym roku. 
 
Radna Irena Lis zapytała, czy w tegorocznym budŜecie Powiatu Szczecineckiego ujęta jest dalsza 
inwestycja jeśli chodzi o chodnik w Juchowie. 
 
Radny Powiatu Krzysztof Zając odpowiedział, iŜ w budŜecie nie ma konkretnego zapisu, Ŝe na 
chodnik w Juchowie, tylko są zaplanowane środki na remonty chodników. Są uzgodnienia, Ŝe ten 
chodnik będzie budowany do końca. 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Chrzanowska dodała, Ŝe będą pilotowali ten temat. 
 
Radny Rafał Turlej zapytał, na jakie środki moŜe liczyć Gmina Borne Sulinowo, jeśli chodzi  
o łagodzenie skutków bezrobocia (prace interwencyjne, roboty publiczne). Przypomniał, Ŝe 
statystyka z grudnia ub. roku mówi, Ŝe bezrobocie w gminie wynosiło 12,4 %, natomiast 20,4% w 
listopadzie w całym Powiecie Szczecineckim. 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Chrzanowska powiedziała, Ŝe nie moŜe odpowiedzieć 
kwotowo, bowiem nie jest zorientowana. Jest to realizowane w ramach Urzędu Pracy i Pani 
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Burmistrz na pewno ma szersze informacje. Natomiast jako radni powiatu nie mają takich 
informacji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska poinformowała, Ŝe jest członkiem Rady Zatrudnienia, 
ale niedługo nim nie będzie, bo burmistrzowie nie będą wchodzić w skład Rady Zatrudnienia. 
Powiedziała, Ŝe na dzień dzisiejszy te środki są bardzo skromne, a Gmina Borne Sulinowo 
otrzymała 129.000,00zł na roboty publiczne, z czego 60 parę tysięcy wydatkowano na 
zobowiązania roku poprzedniego. Wysokość przyznanych kwot zatwierdza Rada Zatrudnienia po 
przedłoŜonej propozycji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. W ramach tych pieniędzy 
zatrudniono ludzi do naszej ekipy budowlanej, 2 staŜystów. Poinformowała, Ŝe w marcu br. 
przewidziane są następne środki finansowe, które są związane z funduszami z Unii Europejskiej  
i obwarowane specjalnymi warunkami. Będą to środki albo dla ludzi do 25 roku Ŝycia i po 55 roku 
Ŝycia, albo po 50 roku Ŝycia. Będą teŜ specjalne staŜe dla młodych ludzi. Rozstrzygnie się to  
w marcu. Nie będą to jednak środki, które pozwolą minimalizować bezrobocie. Generalnie 
stanowisko Ministra jest takie, Ŝeby pieniądze na aktywizację bezrobotnych trafiały do 
przedsiębiorców a nie do samorządów, bo przedsiębiorcy są w stanie zabezpieczyć  
i zagwarantować ciągłość dalszego zatrudnienia, natomiast samorządy na tyle, na ile otrzymają 
pieniądze. Poinformowała, Ŝe wskaźnik bezrobocia w Województwie Zachodniopomorskim jest 
najgorszy i w zasadzie jesteśmy zaściankiem. W naszym powiecie największe bezrobocie jest w 
Barwicach, Grzmiącej i Białym Borze, a najmniejsze w Szczecinku i w Bornem Sulinowie. 
 
Radna ElŜbieta Niepelt powiedziała, iŜ w listopadzie ubiegłego roku w imieniu mieszkańców 
Radacza składała pismo odnośnie zwrócenia się do Agencji Nieruchomości Rolnych o przejęcie 
części działki z myślą, Ŝe w przyszłości zostanie połoŜony tam chodnik, a tym samym  poprawiony 
bardzo niebezpieczny zakręt. Zapytała, czy ma ponowić prośbę, czy teŜ jakieś rozmowy były juŜ na 
ten temat prowadzone. 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Chrzanowska odpowiedziała, Ŝe widziała to pismo, ale była 
zmiana szefa  i prosiła o poczekanie. Na pewno odpowiedź zostanie udzielona. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 6 pn. „Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady”. 
 
 
 
Ad 6. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
 "W okresie od ostatniej sesji odbyły posiedzenia poniŜsze komisje Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie: 
 
Komisja BudŜetowo-Gospodarcza odbyła jedno posiedzenie, na którym w swoim zakresie 
zaopiniowała projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
zwołanej na dzień 5 lutego 2015 r. Ponadto zaakceptowano zaproponowany przez 
przewodniczącego komisji plan pracy Komisji BudŜetowo-Gospodarczej na 2015 rok. 
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Komisja Rozwoju odbyła jedno posiedzenie, którego tematem było zaopiniowanie projektów 
uchwał w sprawach: 
1) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borne 

Sulinowo oraz pomieszczeń tymczasowych; 
2) zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Bornem Sulinowie i Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie w jedną instytucję 
kultury; 

3) wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie; 
4) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Borne Sulinowo na lata 2015-

2017; 
5) wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie; 
6) uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata 

miejscowa, wysokości stawek opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz zarządzenia 
poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 
za inkaso; 

7) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok (w zakresie działania 
komisji). 

Uzupełniono takŜe zaproponowany przez przewodniczącego komisji plan pracy Komisji Rozwoju 
na 2015 rok o wyjazdowe posiedzenie komisji w II kwartale br., mające na celu zapoznanie się  
z działalnością zespołu mieszkań socjalnych i chronionych. 
 
Komisja Rewizyjna odbyła 6 posiedzeń, na których rozpatrywała skargę na działalność Burmistrza 
Bornego Sulinowa. Ponadto komisja opracowała plan pracy na 2015 rok. 
 
W dniu 16 stycznia br. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej ElŜbieta Niepelt uczestniczyła  
w spotkaniu kolędowym w Szkole Podstawowej w Juchowie. 
 
W dniu 26 stycznia br. za pośrednictwem Burmistrza Bornego Sulinowa wpłynęła skarga 
uŜytkowników siłowni przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie na działania 
dyrektora Centrum. Pismem z dnia 28 stycznia br. zwróciłem się do Dyrektora Centrum Kultury  
i Rekreacji w Bornem Sulinowie o pisemne ustosunkowanie się do zarzutów podnoszonych  
w skardze. Po uzyskaniu wyjaśnień skargę rozpatrzy Komisja Rewizyjna, która wypracuje 
stosowne stanowisko w podnoszonych kwestiach. 
 
W dniu 30 stycznia 2015 r. uczestniczyłem w Walnym spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym  
Koła Terenowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bornem Sulinowie.". 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 7 pn. „Wystąpienia 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy”. 
 
 
 
Ad 7. 
 
W punkcie sesji pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy” głos zabrali: 
 
− Sołtys sołectwa Radacz Halina Jaskółka zapytała, kto odpowiada za odcinek drogi Radacz-

Silnowo, a szczególnie Radacz-Juchowo. Na odcinku Radacz-Juchowo jeździ duŜy cięŜki sprzęt 
i po kaŜdym opadzie śniegu robi się ślizgawka, bo sprzęt z Fundacji ubija to i momentalnie robi 
się lustro. Podała przykład, iŜ wczoraj przyjechała piaskarka i gdzieniegdzie tylko posypała 
piaskiem. Jest odcinek 500 m pod górkę, gdzie jest ślisko, natomiast wysypana została tylko 
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jedna kupeczka piachu na środku i robi się jeszcze bardziej niebezpieczna wyrwa, bo to się 
roztapia a dalej jest ślisko. Poinformowała takŜe, iŜ dzisiaj jechała z Radacza do Wałcza 
róŜnymi drogami, nawet bocznymi, i tam są drogi posypane. Stwierdziła, Ŝe po naszych drogach 
jeŜdŜą dzieci do szkoły, miejscami nie moŜna się wyminąć, skarpy są bardzo wysokie. Jechała 
tym odcinkiem z prędkością 30 km/h i była przeraŜona. Dodała, Ŝe o drogi gminne nie ma 
pretensji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe interweniowała w tej sprawie, 
we wtorek teŜ jechała tą drogą i rzeczywiście odcinki nie były posypane. Tego dnia Powiat 
Szczecinecki na pewno nie zlecił i nie wyjechał licząc, Ŝe za chwilę ten mróz puści i lodowisko 
zniknie. W granicach godziny 12-tej jeszcze nie było nic zrobione.  
 

− Sołtys sołectwa Juchowo Irena Lis poinformowała, Ŝe o godz. 8.00 telefonowała do Pana 
Ziomka, bo była tafla lodu i po jej interwencji drogi zostały posypane, czyli jej interwencje 
odniosły skutek. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe w takich warunkach jednak trzeba 
być troszeczkę wyrozumiałym. Rozumie to, Ŝe są to kwestie bezpieczeństwa, ale prosiła, Ŝeby 
pamiętać, iŜ rano po nocy jest to zmroŜone, a po godz. 10-tej wszystko jest albo rozjeŜdŜone 
albo topnieje. Zwróciła uwagę, Ŝe kaŜdy wyjazd piaskarek i solarek to są ogromne pieniądze, 
które praktycznie po 3 godzinach są niepotrzebnie wydane. Są teŜ przepisy, które mówią, iŜ  
w czasie kiedy są opady nie trzeba przystępować do odśnieŜania, jest czas reakcji po ustaniu 
tych opadów. Są teŜ wyznaczone kolejności dróg do odśnieŜania. Na dzień dzisiejszy zima nie 
jest na tyle uciąŜliwa. W takim samym stanie była droga z Silnowa do Barwic i w takich 
przypadkach rzeczywiście trzeba reagować i to robimy dzwoniąc do naszych radnych 
powiatowych, którzy dalej monitują. 
 

− Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec z uwagi na niedyspozycję głosową przekazała uwagi 
radnemu powiatu Krzysztofowi Zającowi, który z kolei poinformował o tym Radę Miejską. 
Poruszona przez sołtysa sołectwa Nobliny sprawa dotyczyła drogi powiatowej w samej 
miejscowości Nobliny, bowiem jest na niej wgłębienie, gdzie woda stoi. Sołtys zapytała, czy 
moŜna coś w tym kierunku zrobić. Ustalił, Ŝe Pani sołtys ma zadzwonić jak taka sytuacja będzie 
miała miejsce, bo jakby dzisiaj pojechać to i tak to nic nie da. W przypadku zaistnienia takiej 
sytuacji zobowiązał się do poinformowania o tym Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, który 
przyjedzie na miejsce zobaczyć, jak to moŜna zrobić. 

 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 8 pn. „Wolna 
Trybuna”. 
 
 
Ad 8. 
 
W Wolnej Trybunie głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Informacja Burmistrza 
o zgłoszonych Ŝądaniach, o których mowa w art.36 ust. 1-3 i ust.5, i wydanych decyzjach, o których 
mowa w ust.6 i 7 zgodnie z art.37 ust.8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym”. 
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Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali wyczerpującą informację 
Burmistrza o zgłoszonych Ŝądaniach, o których mowa w art.36 ust.1-3 i ust.5, i wydanych 
decyzjach, o których mowa w ust.6 i 7 zgodnie z art.37 ust.8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Poinformował równieŜ, Ŝe art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
stanowi, Ŝe wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia okresowo − odpowiednio do potrzeb, 
lecz co najmniej raz w roku − na sesji rady gminy informację o zgłoszonych Ŝądaniach, o których 
mowa w art. 36 ust. 1−3 i ust. 5, i wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 6 i 7.". 
Po tym zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś z radnych w sprawie tej informacji chce zabrać głos. 
 
PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 10 pn. „Uchwalenie 
planu pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2015 rok”. 
 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali projekt uchwały 
dotyczący planu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok i zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub 
propozycje zmian do zaproponowanej tematyki sesji Rady Miejskiej. 
 
Uwag oraz propozycji zmian do planu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 5 lutego 2015 r.  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2015 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „Zatwierdzenie 
planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2015 rok”. 
 
 
Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali projekty planów pracy 
komisji Rady Miejskiej na 2015 rok. Dzisiaj otrzymali równieŜ poprawiony plan pracy Komisji 
Rozwoju, która ustaliła, aby w II kwartale 2015 r. zorganizować posiedzenie wyjazdowe, którego 
celem będzie zapoznanie się z działalnością zespołu mieszkań socjalnych i chronionych. Po tym  
zapytał, czy są do nich jakieś uwagi. 
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Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał kolejno 
pod głosowanie zatwierdzenie planów pracy poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej: 
 
1) plan pracy Komisji Rewizyjnej: 

− za głosowało 15 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono; 

 
2) plan pracy Komisji BudŜetowo-Gospodarczej: 

− za głosowało 15 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono; 
 

3) plan pracy Komisji Rozwoju uwzględniający autopoprawkę: 
− za głosowało 15 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 
Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2015 rok zostały 
zatwierdzone jednogłośnie i stanowią załączniki do protokołu: 
 
1) plan pracy Komisji Rewizyjnej – nr 7; 

2) plan pracy Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – nr 8; 

3) plan pracy Komisji Rozwoju – nr 9. 

 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 12 pn. „Podjęcie 
uchwał w sprawach”. 
 
 
 
Ad 12. 
Podjęcie uchwał. 
 
 
12.1 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy rozpatrzenia 
skargi na działalność Burmistrza Bornego Sulinowa. Zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu 
uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono, 
- nie brało udziału w głosowaniu 2 radnych (Arkadiusz Malarski i Zbigniew Maltański). 

 
Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 5 lutego 2015 r.  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bornego Sulinowa została podjęta  
i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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12.2 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy ustalenia 
terminów zebrań wiejskich, na których dokonany ma być wybór sołtysa i rady sołeckiej (upływ 
kadencji sołtysów i rad sołeckich) i zapytał o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 5 lutego 2015 r.  
w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich, na których dokonany ma być wybór sołtysa  
i rady sołeckiej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
12.3 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borne Sulinowo oraz 
pomieszczeń tymczasowych. Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki  powiedział, Ŝe komisja wnosi o dokonanie  
w projekcie uchwały poniŜszych poprawek mających bezpośredni związek z osobami 
opuszczającymi domy dziecka w związku z osiągnięciem pełnoletności: 
1) w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. c dodać zapis w brzmieniu: "nie dotyczy osób opuszczających domy 

dziecka w związku z osiągnięciem pełnoletności"; 
2) w § 3 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "2) osoby opuszczające domy dziecka w związku  

z osiągnięciem pełnoletności, nie mające moŜliwości powrotu do lokalu na terenie Gminy,  
w którym są lub były zameldowane na pobyt stały, pod warunkiem, Ŝe z wnioskiem o zawarcie 
umowy najmu lokalu wystąpią w ciągu trzech lat od uzyskania pełnoletności;". 

Do pozostałych zapisów projektu uchwały komisja nie wniosła zastrzeŜeń i wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jeszcze jakieś uwagi do projektu 
uchwały. 
 
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie poprawki 
zgłoszone przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Poprawki zgłoszone przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Następnie Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
uwzględniający przyjęte poprawki: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 5 lutego 2015 r.  
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Borne Sulinowo oraz pomieszczeń tymczasowych została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
12.4 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
niezabud. dz. nr 52/2 w m. Kłomino) i zapytał o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 5 lutego 2015 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
12.5 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkal. nr 2 przy  
ul. Kościuszki 49 w m. Łubowo) i zapytał o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 5 lutego 2015 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
 
12.6 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkal. nr 4 
w m. Silnowo 18) i zapytał o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono, 
- nie brał udziału w głosowaniu 1 radny (Arkadiusz Malarski). 
 
Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 5 lutego 2015 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
 
12.7 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkal. nr 6 
w m. Silnowo 18) i zapytał o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 5 lutego 2015 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
 
12.8 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia 
zgody na dzierŜawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. garaŜu o pow. uŜytk. 63,24 m2 z gruntem połoŜonego na dz. nr 11/13 w m. Silnowo) i zapytał 
o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 5 lutego 2015 r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do 
protokołu. 
 
 
 
12.9 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia 
zgody na dzierŜawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. pomieszczenia o pow. 5,25 m2 z gruntem znajdującego się w budynku nr 24 połoŜonego na dz. 
nr 11/13 w m. Silnowo) i zapytał o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 5 lutego 2015 r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do 
protokołu. 
 
 
 
12.10 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy ustanowienia 
słuŜebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
nieruchomości połoŜonych na działkach nr 50 i 52/1 w m. Kłomino) i zapytał o opinię Komisji 
BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 5 lutego 2015 r.  
w sprawie ustanowienia słuŜebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność 
Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
12.11 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy oddania w 
uŜyczenie Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 2 pomieszczeń po byłej aptece wraz z piwnicą 
połoŜonych w budynku przy ul. Lipowej 6 w Bornem Sulinowie) i zapytał o opinię Komisji 
BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IV/37/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 5 lutego 2015 r.  
w sprawie oddania w uŜyczenie Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulinowie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
 
12.12 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy przekazania  
w uŜyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. gruntu o pow. 68 
m2 z nieruchomości oznaczonej dz. nr 4/9 przy ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie dla 
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Niepodległości 3) i zapytał o opinię Komisji 
BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IV/38/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 5 lutego 2015 r.  
w sprawie przekazania w uŜyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
 
12.13 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy ustalenia stawek 
opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i zapytał o opinię Komisję BudŜetowo-
Gospodarczą. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- przeciw głosował 1 radny, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała Nr IV/39/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 5 lutego 2015 r.  
w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych została podjęta  
i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
 
12.14 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zamiaru 
połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie 
i Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie w jedną instytucję kultury. Powiedział, Ŝe jest 
to uchwała intencyjna. Po tym zapytał przewodniczących komisji o opinie odnośnie projektu 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Radny Dariusz Palicki powiedział, Ŝe Komisja Rozwoju w związku z uzyskaniem mało informacji 
na temat przedmiotowego projektu uchwały nie wydała opinii. Dzisiaj dowiedzieli się, Ŝe jest to 
uchwała intencyjna. Zapytał Panią Burmistrz, czy powstanie grupa robocza, która wypracuje sposób 
działania tej nowej instytucji kultury na polu kultury i sportu. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe na pewno jako organ wykonawczy 
będzie zasięgać opinii, ale ma powstać jedna pręŜnie działająca instytucja kultury, a nie dwie 
instytucje kultury, bo jest to jakaś paranoja. Nie liczy na specjalne oszczędności, jeśli chodzi  
o działalność, bo nie da się wykreślić z tej działalności chociaŜby zespołów śpiewaczych, klubów 
sportowych czy masowego sportu, a przede wszystkim bibliotek. Chce po prostu urealnić działanie 
tej instytucji, wprowadzić spójnie prowadzoną działalność kulturalną, rekreacyjną i sportową, 
Bierze teŜ pod uwagę moŜliwość ściągania środków zewnętrznych, bo dzisiaj większe moŜliwości 
ma biblioteka, gdyŜ ta działalność jest preferowana przez Ministra Kultury. Chce wyeliminować 
dublowanie i nakładanie się tej samej imprezy prowadzonej przez wszystkie jednostki (np. przez 
zespoły śpiewacze, Uniwersytet III Wieku, Bibliotekę). To na pewno będzie się wiązać np.  
w jednym przypadku z redukcją jakiegoś etatu, w innym przypadku ze zwiększeniem etatu,  
z korzyścią dla wypracowanego funduszu socjalnego. Chce, Ŝeby byli poszczególni odpowiedzialni 
ludzie za kulturę, za sport i za rekreację. Potrzebujemy animatorów. Na pewno potrzebny będzie 
zespół, bo Ŝaden burmistrz nie powinien mieć recepty na wszystkie potrzeby. Natomiast - prosiła, 
Ŝeby nie odbierać tego co powie jako zarozumiałość albo pewność siebie - ostateczną decyzję 
podejmie sama wspierając się opinią zespołu roboczego. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przypomniał, Ŝe jest to uchwała intencyjna,  
a o powyŜszej uchwale opowie się Minister, który ma 6 miesięcy na podjęcie decyzji dotyczącej 
przedmiotowej uchwały intencyjnej.  
 
Radna Magdalena Bugiel zapytała, czy w związku z powyŜszym zostaną zlikwidowane etaty, a jeśli 
tak, to ile osób straci pracę. 
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Radny Rafał Turlej zapytał, gdzie w tym wszystkim będą świetlice wiejskie. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe świetlice wiejskie będą w jednej 
instytucji kultury tak jak do tej pory tyle, Ŝe w tej chwili świetlice przynaleŜą do Centrum Kultury  
i Rekreacji, a biblioteki, które działają przy tych świetlicach, naleŜą do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Pani, która prowadzi świetlicę, ma cząstkę etatu w CKiR i cząstkę etatu w bibliotece. 
JeŜeli będzie to jedna instytucja kultury wtedy osoba zatrudniona będzie w jakimś tam wymiarze 
czasu w tej instytucji. Odnosząc się do zapytania radnej Bugiel powiedziała, Ŝe zawsze takie cięcia 
są bolesne, a dzisiaj nie wie, kto będzie szefem całego zespołu, ale na pewno zostanie wyłoniony  
w drodze konkursu. Na pewno będą to poszczególne działy, a w jej zamyśle: sport, rekreacja, 
kultura. W ramach kultury działać będą teŜ poszczególne organizacje pozarządowe. Dzisiaj 
biblioteka to nie jest tylko wypoŜyczalnia i czytelnia, tylko cała sfera klubowa łącznie z nauką 
języków obcych, gotowaniem, haftowaniem, a oprócz tego czytelnictwo. Marzy się teŜ biblioteka 
mobilna, jeŜdŜąca po miejscowościach, tak jak jest na Zachodzie i na to teŜ moŜna pozyskać środki. 
Poinformowała, Ŝe otrzymaliśmy kolejne juŜ środki na doposaŜenie instytucji kultury. MoŜe to się 
wiązać z likwidacją poszczególnych etatów, ale nie sądzi. Na pewno będzie to jeden etat głównej 
księgowej, jedna kadrowa, jeden informatyk, jeden prawnik, panie sprzątające, panie w recepcji,  
a nie jak to jest teraz pani w recepcji i sprzątaczka to jedno. Nie przewiduje drastycznej likwidacji 
etatów, ale racjonalizację przede wszystkim. 
 
Radny Dariusz Palicki podziękował Pani Burmistrz za wyjaśnienia i stwierdził, Ŝe jego intencją nie 
jest jątrzyć i przeszkadzać w pewnych działaniach, tylko chodziło mu o to, Ŝe w październiku 2006 
roku powstały 2 instytucje kultury tj. Centrum Kultury i Rekreacji oraz Miejska Biblioteka 
Publiczna i brakowało mu, dlaczego teraz o tym mówimy. Przyznał Pani Burmistrz rację, iŜ często 
było tak, Ŝe w jedną imprezę wchodziły sobie w kompetencje obie instytucje. Teraz będzie czytelny 
podział kompetencji, czyli kto i za co odpowiada. Podziękował za odpowiedź Pani Burmistrz, Ŝe 
konsultacje będą, aby wypracować takie zasady pracy i współpracy jednej instytucji i jej 
poszczególnych działów, Ŝeby nie było takich sytuacji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe dzisiaj nie mielibyśmy problemu, 
gdyby po wybudowaniu hali w 2006 r. funkcjonowało Centrum Sportu i Rekreacji i druga 
instytucja - Biblioteka z imprezami, z zajęciami klubowymi. Natomiast mamy tak, jak mamy. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały w sprawie 
zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem 
Sulinowie i Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie w jedną instytucję kultury pod 
głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- przeciw nie głosował Ŝaden radny, 
- wstrzymało się od głosu 3 radnych. 
 
Uchwała Nr IV/40/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 5 lutego 2015 r.  
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bornem Sulinowie i Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie w jedną 
instytucję kultury została podjęta i stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
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12.15 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie i zapytał o opinię Komisji 
Rozwoju. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IV/41/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 5 lutego 2015 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
 
12.16 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy przyjęcia 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Borne Sulinowo na lata 2015-2017 i zapytał  
o opinię Komisji Rozwoju. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IV/42/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 5 lutego 2015 r.  
w sprawie przyj ęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Borne Sulinowo na 
lata 2015-2017 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 
 
 
 



19 
 
12.17 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie i zapytał  
o opinię Komisji Rozwoju. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IV/43/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 5 lutego 2015 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bornem Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
12.18 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy uchylenia 
uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa, wysokości 
stawek opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej  
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Po tym zwrócił się 
do przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IV/44/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 5 lutego 2015 r. 
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata 
miejscowa, wysokości stawek opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz zarządzenia 
poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 
za inkaso została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
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12.19 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały 
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2015 i zapytał o opinię Komisji 
BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IV/45/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 5 lutego 2015 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2015 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
 
 
12.20 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 
1.256.581,45zł, zmniejszenia dochodów o kwotę 1.343.819,75zł oraz zwiększenia wydatków  
o kwotę 110.850,94zł). Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej 
i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IV/46/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 5 lutego 2015 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
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Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 30 i nr 31 do protokołu. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 13 pn. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych”. 
 
 
Ad 13. 
 
Na początku Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poinformował, Ŝe w okresie 
międzysesyjnym wpłynęła interpelacja radnego Henryka Sigla dotycząca podjęcia niezbędnych 
czynności w celu wykonania oświetlenia oraz połoŜenia kostki brukowej w pasie drogowym drogi 
krajowej nr 20 na odcinku Jeleń-Przyjezierze. Na ww. interpelację została udzielona pisemna 
odpowiedź przez Burmistrza Bornego Sulinowa, której kopię pismem przewodnim z dnia  
22 stycznia br. przesłano radnemu Henrykowi Sigiel. 
 
W punkcie sesji "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głos zabrali: 
 
− Radny Arkadiusz Malarski zapytał, czy taką formułę przyjmujemy w zakresie tego, co ma być 

realizowane w naszych miejscowościach czy rejonach, w których działają jako radni. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odpowiedział, iŜ zawsze było przyjętą zasadą, Ŝe 
zgłaszamy wnioski, które mają wpływ na budŜet w terminie ustawowym i w ten sposób 
będziemy zawsze postępować, tj. do 15 października zgłaszać w formie pisemnej wnioski, które 
generują środki, koszty. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe jest to bardzo cenna uwaga Pana 
Przewodniczącego Rady Miejskiej. JeŜeli chodzi o nasz budŜet to był on przygotowany w ten 
sposób, Ŝe są w nim zapisy ogólne w ciągu roku zmieniany. Wprowadzamy nowe zadania  
w zaleŜności od otrzymywanych środków. W przypadku tej interpelacji chodzi o działania, 
które podjęte były juŜ duŜo wcześniej i nie dotyczą naszego budŜetu. Krajówki najczęściej 
dostają pieniądze w ciągu roku, bo są to róŜne dotacje z budŜetu państwa. Nie wszystkie uwagi i 
propozycje zgłaszane przez sołectwa są do budŜetu później wprowadzone. To Rada Miejska 
podejmuje decyzję, które zadania będą realizowane, a które nie. Tak jak powiedział 
Przewodniczący RM terminem ustawowym jest dzień 15 października. Nad bieŜącymi 
potrzebami niezbędnymi do funkcjonowania danego sołectwa pochylamy się w ciągu roku 
budŜetowego w miarę posiadanych środków.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, iŜ myśli, Ŝe ta odpowiedź radnego 
satysfakcjonuje. 
 

− Radna Irena Lis powiedziała, Ŝe ma napisaną interpelację nie bardzo rozwlekłą i naświetliła 
sytuację. Przypomniała, Ŝe na poprzedniej sesji zaopiniowano projekt planu aglomeracji Borne 
Sulinowo, natomiast interpelacja dotyczy miejscowości Kądzielna, która nie została 
skanalizowana, a mieszkańcy nie mają moŜliwości wybudowania indywidualnych szamb koło 
swojego domu. Agencja sprzedała trzy budynki, które znajdują się na jednej działce. Jest to 
współwłasność i nie ma moŜliwości drogi dojazdowej. Wie, Ŝe tematem zajął się juŜ Zastępca 
Burmistrza. Powiedziała, Ŝe zawzorowała się na Gminie Barwice, gdzie teŜ były dwie 
miejscowości, których nie opłacało się skanalizować. Jednak znaleźli inwestora w Poznaniu, 
który wybudował oczyszczalnię ścieków i z tego co wie, gmina nie poniosła Ŝadnych kosztów. 
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W związku z tym, w imieniu mieszkańców wsi Kądzielna złoŜy interpelację w tej sprawie  
i odczytała jej treść w brzmieniu: 
 
"Interpelacja złoŜona na sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 5 lutego 2015 r. 
Dotyczy: objęcia kanalizacją miejscowości Kądzielnia. 
 W imieniu mieszkańców miejscowości proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu 
odprowadzania ścieków z kaŜdego gospodarstwa domowego. Z wywiadu przeprowadzonego 
wśród zainteresowanych wynika, Ŝe przy wykupie mieszkań od Agencji Nieruchomości Rolnej 3 
budynki są umieszczone na jednej działce, która stanowi współwłasność, co uniemoŜliwia im 
zrobienie sobie indywidualnego szamba bezodpływowego. Docelowo trzeba by chyba rozwaŜyć 
zbudowanie wspólnej oczyszczalni ścieków.".  
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal na wstępie powiedział, Ŝe na interpelację przygotujemy 
pisemną odpowiedź, bo materia jest dosyć rozbudowana. Tym niemniej poinformował, Ŝe zna 
sytuację, bo tam był z Panią Burmistrz. Stwierdził, iŜ sytuacja jest taka, Ŝe początkowo w 
programie rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej miejscowość Kądzielna była 
uwzględniana w przyłączeniu do sieci kanalizacji sanitarnej. Przypomniał, Ŝe w pewnym 
momencie powiedziano nam, Ŝe nie jest moŜliwe załatwienie w 100% potrzeb gminy, poniewaŜ 
są warunki dofinansowania z Unii Europejskiej i wypadły pewne odcinki z realizacji tej 
inwestycji. Były wymogi Narodowego Funduszu związane z ilością mieszkańców na 1 km 
budowanej sieci, w związku z czym Spółka PWiK w Szczecinku odstąpiła od realizacji. 
Powstała taka sytuacja, Ŝe praktycznie miejscowość Kądzielna złoŜona z kilku wielorodzinnych 
budynków została pozbawiona jak gdyby moŜliwości przyłączenia do tej sieci. Jedynym 
rozwiązaniem na dzień dzisiejszy jest: albo zbiorniki bezodpływowe albo oczyszczalnie 
przydomowe. Oczyszczalnie przydomowe mogą być realizowane jako indywidualne dla 
mieszkańca albo jako zbiorcze dla całości tych obiektów bądź dla poszczególnych budynków. 
Podkreślił, Ŝe to są rozwiązania prywatne, a gmina nie ma moŜliwości prawnych 
dofinansowania budowy szamba czy oczyszczalni. Jednak pochylimy się nad tym problemem, 
bowiem pewne moŜliwości zeszły na szczebel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 
Będziemy poszukiwać i starać się pomóc indywidualnym mieszkańcom.   
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska w uzupełnieniu powiedziała, Ŝe mamy moŜliwość 
wspomoŜenia mieszkańców, takŜe tych, którzy nie zechcieli się do dzisiaj podłączyć do 
kanalizacji. Musimy ich przymusić, bo koszty naliczonych kar (będą naliczane dobowe kary) 
poniesiemy my wszyscy w naszych taryfach. To, Ŝe nie pociągnęliśmy i nie zabiegaliśmy o to, 
Ŝeby przyłączyć kolonie, równieŜ m. Kądzielna, wiązało się nie tylko z wymogami unijnymi, 
ale z perspektywicznym myśleniem, Ŝe to się odbije u nas w taryfach. Co innego jest jak  
w Szczecinku na km sieci przypada np. 1000 mieszkańców, a co innego jak na km sieci 
przypada 10 mieszkańców. Z takich odcinków rezygnowaliśmy i dzięki temu płacimy mniej 
aniŜeli w Grzmiącej czy w Białym Borze. Ci ludzie, którzy mają moŜliwość techniczną  
i uzasadnione jest to ekonomicznie, muszą się przyłączyć do istniejącej sieci – jest to ich 
obowiązkiem. Pozostają jednak takie miejscowości jak Kądzielna, Rakowo Kolonia, Radacz 
Kolonia, gdzie nie ma takiej technicznej moŜliwości, bo odległość do sieci jest daleka. W takiej 
sytuacji pozostaje tylko albo jedno szambo albo wybudowanie wspólnej oczyszczalni. Gmina 
ma juŜ w tej chwili instrument, z którego mogłaby skorzystać i 2 lata temu podjęła się wzięcia 
na siebie (tak jak w przypadku azbestu) pilotowania i załatwienia sprawy oczyszczalni 
przydomowych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Gmina byłaby stroną, która 
negocjowałaby z Narodowym Funduszem, otrzymalibyśmy dotację i poŜyczkę, z której mogliby 
skorzystać mieszkańcy. Musieliśmy tylko znaleźć 50 chętnych, a zgłosiło się tylko 35, więc 
temat upadł. W tej chwili taki pilotaŜowy program prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska, który polega na tym, Ŝe jakaś część dotacji, 10% wkładu własnego osoby fizycznej 
i resztę stanowi kwota poŜyczki. Gwarantem spłaty jest Urząd Miejski, ale tą poŜyczkę spłaca 
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do kasy Urzędu osoba, która z niej korzysta, czyli mieszkaniec. Jak rozpowszechniono na 
terenie gminy tą informację, to juŜ chętnych nie było, bo wszyscy chcieli, Ŝeby gmina im to 
sfinansowała. Gmina sfinansować tego nie moŜe, bo nie moŜemy działać na prywatnych 
działkach. Nieprawdą jest, Ŝe mieszkańcy tej miejscowości nie mogą wybudować, bo równieŜ  
w tej chwili jako przyłącze traktowane jest wybudowane zgodnie ze wszystkimi parametrami 
bezodpływowe szambo. Do tego szamba mogą być podłączone 3 rodziny. Największym jednak 
problemem jest, Ŝe wśród takich 3 rodzin nie mogą się ludzie między sobą dogadać. 
 

− Radny Rafał Turlej zapytał, czy są prowadzone jakieś rozmowy na temat terenów po byłym 
przedsiębiorstwie Euromatex. Jak wiemy jest to inwestor, który zamknął działalność  
a mieszkańcy, którzy do niego docierają pytają, czy mają szansę na jakiekolwiek zatrudnienie 
chociaŜby przez ściągnięcie niewielkiej firmy, która dałaby miejsce pracy i na pewno wpływy 
do budŜetu, a tym bardziej ograniczyłaby środki, które gmina musi dawać na pomoc społeczną. 

 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal poinformował, iŜ niedawno rozmawiał z Syndykiem Masy 
Upadłości Euromatex, który poinformował go, Ŝe została opracowana wycena tych 
nieruchomości, czyli jak jest wycena będzie proponował zbycie tych nieruchomości. Oznacza 
to, Ŝe musi mieć jakąś wiedzę i chętnych, którzy ewentualnie są zainteresowani takim 
nabyciem. Jeśli do nas docierają jacyś inwestorzy, którzy szukają jakichś terenów 
inwestycyjnych, takŜe wskazujemy moŜliwość kontaktu z Syndykiem, Ŝeby potencjalni 
inwestorzy mogli zainteresować się tymi terenami. ZauwaŜył, Ŝe gmina nie załatwi za Syndyka 
pewnych spraw, bo nie jest właścicielem. 
 

− Radny Arkadiusz Malarski powiedział, iŜ widzi pewną barierę rozwojową i barierę jeŜeli chodzi 
o moŜliwość dotarcia do nas inwestorów, którzy będą myśleć o powaŜnych inwestycjach. 
Głównie chodzi o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, szczególnie 
odnośnie inwestycji, które jako element będą zawierały budowę urządzeń wytwarzających 
energię elektryczną z paneli fotowolkanicznych powyŜej 100 KW. Zgodnie z art. 10 ustawy  
o planowaniu przestrzennym gmina musi wyznaczyć tereny, na których będą realizowane tego 
typu inwestycje. JeŜeli gmina ich nie wyznaczy w studium uwarunkowań, to nie będzie mogła 
takiego zapisu zawrzeć w planach, które są tworzone, a zapis ten juŜ funkcjonuje od 2010 roku. 
JeŜeli studia uwarunkowań nie będą zawierały takiego zapisu, a na ich podstawie będą tworzone 
nowe plany zagospodarowania przestrzennego, to na Ŝadnym terenie inwestycyjnym taka 
inwestycja nie będzie mogła powstać. Dlatego uwaŜa za stosowne przy uchwalaniu nowych 
studiów uwarunkowań zawieranie tego typu informacji i wyznaczanie tego typu obszarów, bo 
bez tego inwestorzy, którzy będą musieli czekać 3 lata na zmianę w planie dla konkretnego 
obszaru działki pójdą tam, gdzie tego typu inwestycja będzie moŜliwa do zrealizowania  
w konkretnym czasie. 
 

− Radna ElŜbieta Niepelt poinformowała, Ŝe na spotkaniu z mieszkańcami Kiełpina zgłoszono 
zapytanie, czy jest jakaś moŜliwość ograniczenia tonaŜu pojazdów przejeŜdŜających przez wieś 
do 12 ton. 
 
W związku z tym, Ŝe nie udzielono odpowiedzi na zadane pytanie, Przewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zwrócił się do Zastępcy Burmistrza o przygotowanie odpowiedzi w tej sprawie  
w formie pisemnej na następną sesję. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odniosła się do wypowiedzi radnego Malarskiego. 
Powiedziała, Ŝe jest to nowa ustawa, która cały czas jest debatowana w Sejmie i dotyczy ona 
tzw. OZE, czyli odnawialnej energii. Z nią będą się wiązać róŜnego rodzaju inwestycje być 
moŜe dla powaŜnych inwestorów. To, o czym mówił radny Malarski jest prawdą, ale te zapisy 
obowiązują od roku 2010, a więc po uchwaleniu naszego planu. Dzisiaj musielibyśmy 
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podejmować uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 
począwszy od zmiany studium uwarunkowań. JeŜeli będziemy chcieli podjąć taką uchwałę to 
naleŜałoby przystąpić do jej podjęcia niebawem, bo czas ucieka. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal w uzupełnieniu dodał, Ŝe te zapisy wynikają z Prawa 
energetycznego oraz z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Kwestia jest 
taka, iŜ wprowadzono zapis stanowiący o tym, Ŝe nie ogólnie mamy napisać, tylko naleŜy 
wskazać dokładne lokalizacje tych przedsięwzięć, czyli najpierw musi być inwestor, który to 
potrzebuje i wskaŜe tereny, na którym chce realizować dane przedsięwzięcie. Poinformował teŜ, 
Ŝe nie mamy na terenie gminy stricte takiej ilości terenów przemysłowych, Ŝebyśmy to 
wskazywali, praktycznie jest tylko Borne Sulinowo. Nie jest przeciw, tylko czeka zawsze na 
tego, który podniesie rękę i powie: a byśmy chcieli tutaj. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe jest teren po Matexie, gdzie takie 
zapisy moŜna wprowadzić, jak równieŜ teren pod działalność usługową przy ul. Orła Białego za 
rampą kolejową, gdzie taki zapis teŜ mógłby się znaleźć. 

 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 14 pn. „Ustalenie terminu 
następnej sesji”. 
 
 
Ad 14. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, Ŝe następna sesja Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie odbędzie się prawdopodobnie 26 marca 2015 r. o godz. 14.30. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe będzie wnioskowała o zwołanie sesji 
jeszcze w miesiącu lutym, której tematem będą projekty uchwał tzw. śmieciowych w związku ze 
zmianą przepisów i projekt uchwały dotyczący wniesienia aportem sieci cieplnych do 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe będzie to sesja zwołana na wniosek,  
o czym radni zostaną powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 15 pn. „Zamknięcie 
sesji.”. 
 
 
Ad 15. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski 
zamknął IV Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 16.00. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 


