
P R O T O K Ó Ł   Nr XXXVI/2017 
Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 28 czerwca 2017 r. 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 28 czerwca 2017 r. otworzył  

i jej przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej DARIUSZ CZERNIAWSKI.  
 
Na wstępie powitał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku Włodzimierza Fila, 
Burmistrza Bornego Sulinowa Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Skarbnika Gminy Lidię 
Ławrukajtis, obecnych na sali kierowników jednostek podległych gminie, przewodniczących 
jednostek pomocniczych gminy, mieszkańców miasta i gminy oraz panie i panów radnych. 
 
Po tym stwierdził, że na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 13 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne.  
 
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, że porządek obrad wszyscy radni otrzymali i zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku 
dzisiejszej sesji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 
w pkt 14 "Podjęcie uchwał w sprawach" jako ppkt 15 projektu uchwały w sprawie zbycia 
nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym w m. Łączno nr 18 oznaczonej działką nr 31/1). 
Powiedziała, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
i uzyskał opinię pozytywną.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do 
porządku obrad w pkt 14 "Podjęcie uchwał w sprawach" projektu uchwały w sprawie zbycia 
nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym w m. Łączno nr 18 oznaczonej działką nr 31/1)  
jako ppkt 15:  za głosowało 13 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Wniosek został przyjęty. 
 
Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2017 r. przedstawiał się następująco: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr XXXV/2017 z 25.05.2017 r.).  
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
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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 Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku na temat utrzymania dróg powiatowych  

w granicach administracyjnych Gminy Borne Sulinowo, w tym realizacja zadań inwestycyjno-
remontowych w 2016 roku oraz planowane do wykonania zadania na 2017 rok.  

10. Informacja na temat utrzymania dróg, ulic i placów gminnych, realizacja zadań inwestycyjno-
remontowych w 2016 r., plany na rok 2017. 

11. Stan przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2017 rok. 

12. Informacja na temat przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2017 
roku.  

13. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2016 rok, 
sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2016 rok oraz informacji o stanie 
mienia komunalnego Gminy Borne Sulinowo. 
Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2016 

rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2016 rok; 
2) absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2016 rok. 
 

14. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 

gruntowej położonej w Bornem Sulinowie, oznaczonej działką nr 1/238); 
2) zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 

gruntowej położonej w Bornem Sulinowie, oznaczonej działką nr 1/239); 
3) zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 

gruntowej położonej w Bornem Sulinowie, oznaczonej działką nr 1/240); 
4) zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 

gruntowej położonej w Bornem Sulinowie, oznaczonej działką nr 1/241); 
5) zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 

gruntowej położonej w Bornem Sulinowie, oznaczonej działką nr 1/242); 
6) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Borne Sulinowo (część tj. 11,50m2 budynku byłej kotłowni wraz z gruntem, 
wyodrębnionego z działki nr 6/9 w m. Jeleń); 

7) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (część tj. 21,78m2 budynku byłej kotłowni wraz z gruntem, 
wyodrębnionego z działki nr 6/9 w m. Jeleń); 

8) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (część tj. 490m2 nieruchomości gruntowej oznaczonej w terenie  
nr 96 i nr 105, wyodrębnionej z działek nr 148/1 i nr 147/1 w obr. Krągi); 

9) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (część tj. 406m2 nieruchomości gruntowej oznaczonej w terenie  
nr 21, wyodrębnionej z działki nr 148/1 w obr. Krągi); 

10) użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (część tj. 30m2  
z nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 59/4 w m. Borne Sulinowo dla 
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. M. Reja 5); 

11) użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (część tj. 500m2  
z nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 62/34 w m. Borne Sulinowo dla 
Wspólnoty Mieszkaniowej "Trzynastka" przy ul. M. Konopnickiej 13); 

12) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2016 rok; 
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13) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok; 
14) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2017-2030; 
15) zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 

nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w m. Łączno nr 18 oznaczonej 
działką nr 31/1). 
 

15. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
16. Ustalenie terminu następnej sesji. 
17. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. „Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej”. 
 
 
Ad 3.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że protokół poprzedniej Sesji Rady 
Miejskiej był wyłożony do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Zapytał, 
czy są uwagi do protokołu Nr XXXV/2017 z 25.05.2017 r. 
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXXV/2017 z 25.05.2017 r.:  za głosowało 13 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XXXV/2017 z 25.05.2017 r. został 
przyjęty jednogłośnie.  
Po tym Przewodniczący RM przystąpił do realizacji pkt 4 pn. „Sprawozdanie Burmistrza  
z działalności w okresie międzysesyjnym”. 
 
 
Ad 4.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni wraz z zawiadomieniem  
i materiałami na sesję otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie 
międzysesyjnym. Zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub pytania do informacji zawartych  
w sprawozdaniu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 5 pn. „Informacja 
radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu”. 
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Ad 5.  
Temat nie był omawiany z uwagi na nieobecność radnych powiatowych z terenu Gminy Borne 
Sulinowo. 
 
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 poniższe komisje Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie. 
 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza odbyła 1 posiedzenie, na którym: 
1. Oceniono realizację zadań inwestycyjno-remontowych w zakresie utrzymania dróg, ulic  

i placów gminnych w 2016 r., plany na rok 2017. 
2. Oceniono stan przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy 

Borne Sulinowo na 2017 rok. 
3. Wypracowano stanowisko w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Borne Sulinowo za 2016 rok i sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2016 rok 
oraz udzielenia absolutorium.  

4. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie zwołanej na dzień 28 czerwca 2017 r., w tym projekt uchwały wprowadzony do 
porządku w dniu dzisiejszym tj. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
w m. Łączno nr 18 oznaczonej działką nr 31/1). 

5. Zaopiniowano wniosek firmy P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o dzierżawę części 
(100m2) nieruchomości gminnej oznaczonej działką nr 62/6 w m. Radacz. 

 
 
Komisja Rozwoju odbyła 2 posiedzenia, którego tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Ocena przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2017 roku, w tym 

podsumowanie wyjazdowego posiedzenia komisji w dniu 20.06.2017 r., na którym 
zwizytowano pola namiotowe i kąpieliska. 

2. Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2016 rok w zakresie działania 
komisji. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2017 rok. 

4. Zaopiniowanie wniosku firmy P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o dzierżawę części 
(100m2) nieruchomości gminnej oznaczonej działką nr 62/6 w m. Radacz. 
  

Komisja Rewizyjna odbyła dwa posiedzenia, na których rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, 
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2016 rok wraz z opinią regionalnej 
izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia komunalnego i na tej 
podstawie sporządziła wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Bornego Sulinowa. 
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Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bornego Sulinowa 
z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok został zaopiniowany pozytywnie przez Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. 
 
W dniu 5 czerwca br. wpłynęło pismo Spółdzielni Mieszkaniowej "KONTRA" w Bornem 
Sulinowie adresowane do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie podjęcia uchwały, aby 
można było wyznaczać teren na parkowanie samochodów przy budynkach w strefie zamieszkania 
bez konieczności przeprowadzania prac budowlanych polegających na ułożeniu kostki granitowej 
lub polbruku. Każdy radny otrzymał kserokopię przedmiotowego pisma. 
 
W dniu 22 czerwca br. - na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie - 
uczestniczyłem w otwarciu wystawy prac malarskich Lidii Kubisztal. 
 
W dniu 23 czerwca br. uczestniczyłem w uroczystości z okazji 70-lecia Szkoły Podstawowej  
im. Marii Konopnickiej w Juchowie. 
 
W dniu 26 czerwca br. - na zaproszenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
w Szczecinku - uczestniczyłem w oficjalnym otwarciu zmodernizowanego ujęcia wody  
w Bornem Sulinowie. 
 
Po tym Przewodniczący RM 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 Dąbie Danuta Cywińska korzystając z obecności Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg powiedziała, że w m. Dąbie przy przystanku został niedawno wybudowany 
chodnik, który już się rozsypuje. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, iż jest tam taka sytuacja, że ten chodnik był 
robiony na brzegu rowu. Pod wpływem czasu obrzeże zaczęło się z lekka obsuwać i trzeba 
będzie to poprawić. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, kiedy to będzie można zrobić. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, że jak uporają się z remontami cząstkowymi 
dróg, to wtedy pracownicy mogą pójść na takie prace. Aktualnie trwają jeszcze wykaszania 
traw i remonty cząstkowe. Dodał, że nie dysponuje 100-osobową armią ludzi. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iż można liczyć, że do końca wakacji 
sprawa może zostać rozwiązana. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, że raczej tak. 
  Sołtys Sołectwa Kiełpino Kazimierz Ziółkowski powiedział, że pisali pismo dotyczące 
przebudowy drogi z powiatowej na gminną i odpowiedzi do tej pory nie otrzymali. 
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Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, że Pani Burmistrz skierowała do Starosty 
zapytanie w tej sprawie. Powiedział, że został przebadany cały zasób geodezyjny i w tej chwili 
jest przygotowywana odpowiedź z pełną dokumentacją geodezyjną tego terenu. Granice  
w tamtej części na skrzyżowaniu tych dróg są bardzo niskiej jakości jak określają geodeci.  
Z mapy sytuacyjnej wynika, że jezdnia drogi gminnej jest poza pasem drogowym drogi 
gminnej. Dlatego trzeba tę sprawę uporządkować, czyli musi być zrobione nowe 
rozgraniczenie lub okazanie granic. Musi zostać przeprowadzona cała procedura geodezyjna, 
żeby w tamtym rejonie to uporządkować i mieć pewność na czyim terenie się działa. 
Usytuowany tam trójkąt należy do prywatnego właściciela i jezdnia również leci po gruncie 
prywatnym. 
  Sołtys sołectwa Kiełpino Kazimierz Ziółkowski poinformował, że na drodze do Barwic robi 
się już głęboki dołek. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, że wiedzą o tym. Przemierzyli ten odcinek - jest 
tam 550 m - i na tym odcinku trzeba zrobić nową nawierzchnię. Może się jednak zdarzyć taka 
sytuacja, że jak położą nową nawierzchnię, to ta nawierzchnia będzie jeszcze cięższa i być 
może zacznie to jeszcze bardziej siadać. Po dwóch stronach są rowy i stare bagno, dlatego ta 
droga siada. Poinformował, że w tym roku liczyli to do nakładek, ale niestety koszt tego 
zadania jest dosyć znaczny i ten odcinek w nakładkach się nie znalazł. 
  Sołtys Sołectwa Juchowo Irena Lis powiedziała, że jeżeli jest już plan nakładek, to czy  
w planie na ten rok znalazły się odcinki dróg na Radacz i na Kądzielną, które w roku ubiegłym 
zostały wycofane z nakładek. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, że w tym roku na terenie Gminy Borne 
Sulinowo będzie realizowana tylko jedna nakładka na drodze 1278 Łubowo - Czarne Małe -
180 mb. 
 
Sołtys sołectwa Juchowo Irena Lis stwierdziła: czyli u nas w tym roku będzie tylko klejenie 
dziur i na tym się zakończy. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, że niestety tak. 
 
Sołtys sołectwa Juchowo Irena Lis zapytała, czy te nakładki będą robione w przyszłym roku. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, że trzeba czekać do przyszłego budżetu. 

 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 8 pn. „Wolna Trybuna”. 
 
 
 
Ad 8.  
W punkcie sesji Wolna Trybuna głos zabrała mieszkanka miejscowości Łubowo Grażyna 
Leśkiewicz, która - zwracając się do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg - wypowiedziała się 
odnośnie drogi przy ul. Brzozowej, która miała być robiona w maju br. 
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Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, że na tym odcinku ul. Brzozowej jest problem 
dotyczący budynku mieszkalnego i na dzień dzisiejszy nie wiedzą jak go rozwiązać. Okazało się, 
że po tej stronie posesji, gdzie dochodzi do zalewania, leci kanalizacja, leci komunikacja i jeszcze 
inne sieci. W związku z tym jest problem z umieszczeniem w tym miejscu studni chłonnej. Nawet 
jeżeli ustawią krawężnik i podniosą, żeby na posesję nie spływała woda, to jakaś część tej wody 
będzie wpływała. 
 
Grażyna Leśkiewicz powiedziała, że rok temu był robiony płot, a teraz się sypie. Zapytała, co 
dalej. Do niego zgłoszą się o nowy płot. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, że był tam, widział, ma zrobione zdjęcia. Woda 
idzie z nieba, a że płynie jego drogą. 
 
Grażyna Leśkiewicz powiedziała, że był zjazd zrobiony, odbiór był zrobiony i jest podpisane, że 
jest dobrze. Sam Dyrektor PZD przy tym był, a teraz okazuje się, że nie jest dobrze. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil przyznał, że był, ale okazało się, że zjazd został tak 
wyprofilowany, iż podwórko jest niżej położone niż droga. 
 
Grażyna Leśkiewicz stwierdziła, że jest to problem Powiatowego Zarządu Dróg. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, że jest to problem Powiatowego Zarządu Dróg. 
Przyznał, że nie sprawdzał uzgodnienia wjazdu do tego budynku. Gdyby sprawdził uzgodnienie 
wjazdu - jakie są podane parametry zjazdu, to uważa, byłoby troszeczkę inaczej. 
 
Grażyna Leśkiewicz powiedziała, że było robione wg projektu, pracownik PZD odbierał, a teraz 
mówi on o jakichś parametrach. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, że w organizacji zjazdu określone są szerokości  
i spadki, tj. spadki do jezdni, spadki od jezdni, pochylenie. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, iż myśli, że te szczegóły techniczne 
zainteresowani mogą uzgodnić po sesji albo w przerwie. 
 
Grażyna Leśkiewicz zwracając się do Dyrektora PZD prosiła, żeby na tę chwilę powiedział jej, co 
o tym myśli. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, że myśli, co z tym fantem zrobić. Nie ma pieniędzy 
na to, żeby kopać kanalizację aż do drogi krajowej, natomiast studni chłonnej nie ma fizycznej 
możliwości posadowienia w miejscu, o którym mówiono, bo tam przechodzą 3 rury plus 
światłowody. 
 
Radny Zbigniew Maltański powiedział, że zaczyna odbierać odpowiedzi Dyrektora PZD tak 
trochę lekceważąco. Stwierdził, że informacja, którą radni otrzymali za ubiegły rok - co zrobiono 
na drogach powiatowych w naszej gminie - mieści się na jednej stronie. Następnie nawiązał do 
drogi w kierunku Czarnego Małego i powiedział, że mają dużo szczęścia, bo była tam duża dziura 
naprzeciwko przepustu i jakby samochód osobowy wjechał, na pewno by koło urwał. Myśli też, że 
jakby jechał samochód ciężarowy to doszłoby do kraksy. Jakby miał ocenić stopniem szkolnym to 
ocenia to na trzy z plusem. Stwierdził też, iż uważa, że nadzór nad pracownikami PZD jest byle 
jaki. Posesja Pana Leśkiewicza stoi już kilka lat, a temat ten wałkowany jest od samego początku, 
jak został dyrektorem i nic do tej pory w tym temacie się nie zrobiło. Dla niego jest to 
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lekceważenie. Dobrze by było, gdyby Dyrektor PZD nie mówił, że brakuje pieniędzy, bo Pani 
Burmistrz też mówi, że nie ma pieniędzy, ale robimy. Bardzo prosił, że jak Dyrektor PZD udziela 
informacji dla radnych czy sołtysów, by były one wiążące. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, że nie może składać obietnic bez pokrycia. 

 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Informacja 
Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku na temat utrzymania dróg powiatowych  
w granicach administracyjnych Gminy Borne Sulinowo, w tym realizacja zadań inwestycyjno-
remontowych w 2016 roku oraz planowane do wykonania zadania na 2017 rok.”. 
 
 
Ad 9.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali pisemną informację na 
temat utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Borne Sulinowo,  
w tym realizacji zadań inwestycyjno-remontowych w 2016 roku oraz planowanych do wykonania 
zadań na 2017 rok. Powyższa informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Stwierdził, że informacja jest bardzo ogólnikowa, nie zawarto w niej konkretnych działań, tj. co 
na terenie naszej gminy zrobiono bądź co jest planowane do zrobienia. Zwrócił się do Dyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg, żeby w przyszłości uwzględnił w niej konkretne zamierzenia,  
bo bardzo by to ułatwiło pracę i zrozumienie. Przyznał, że problemy związane z drogami były,  
są i będą zawsze, bo samochodów przybywa, a drogi się zużywają. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, że nie jest możliwe opracowywanie i szczegółowe 
opisywanie (np. że rowek wykonano koło takiej miejscowości i koło takiej miejscowości), bo nie 
ma sztabu ludzi do spisywania kronik wydarzeń. Podał informację ile rzeczy na terenie naszej 
gminy zostało zrobionych, ile metrów kwadratowych. Czy jest to istotne, iż poda, że z tych np. 
169 m grysami koło Radacza było 20 m zrobione, 30 m koło Kiełpina, 50 m koło Łubowa. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, iż wystarczy jak poda np. remont 
cząstkowy nawierzchni masą bitumiczną, metrów tyle, w miejscowościach takich, takich i takich. 
Nie chodzi o rozbicie ile metrów w jakiej miejscowości, ale gdzie to było konkretnie wykonane, 
bo radni i sołtysi pytają o to. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil zwracając sie do obecnych powiedział, że przecież jeździcie tymi 
drogami i widzicie, że coś było robione. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do Dyrektora PZD ze słowami: "Oko 
pańskie konia tuczy", a najlepiej widzą mieszkańcy, czy jest to dobrze zrobione czy nie.  
W zasadzie byłaby to dla niego informacja czy to jest dobrze wykonane, bo jak sołtys z danej 
miejscowości dowie się, że u niego było robione coś tam, a on stwierdzi, że niezbyt konkretnie. 
Jest to ważne, bo jak spotkamy się za rok, będzie można temat ten dyskutować. Każdy  
z mieszkańców, który jeździ daną drogą jak widzi, że coś jest robione a zostało zrobione byle jak, 
to ma potem pretensje, które zgłasza do Pani Burmistrz, czy radnych Rady Miejskiej. Prosił, żeby 
Dyrektor PZD nie dziwił się, że są mocno zatroskani tym, bo tak powinno być. Taki jest 
obowiązek mieszkańców tej gminy, radnych i władz miejskich, żeby dbać i było jak najlepiej. 
Nigdy nie jest tak, żeby było idealnie, ale lepiej zawsze może być i do tego będą dążyć. 
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Radna Irena Lis powiedziała, że ma propozycję dla Dyrektora PZD, tj. żeby dla radnych było 
bardziej przejrzyste zaczęli robić tak jak w naszej gminie. Mamy wieloletni plan inwestycyjny  
i jak np. w ubiegłym roku wyleciały drogi na Radacz i na Kądzielną, w tym roku mówił, że też nie 
będzie pieniędzy, więc zapytała kiedy. Jeśli powie, że zrobimy w przyszłym roku i zaniesie taką 
informację mieszkańcom, to będą się cieszyć i niech to będzie w końcu zrobione w przyszłym 
roku, a nie, że słyszy, iż w tamtym i tym roku nie i nie ma pieniędzy, bo ciągle nie ma pieniędzy. 
Mieszkańcy czegoś oczekują, zabawa się kończy, później są nerwy, podniesione głosy i nie ma co 
się dziwić tym bardziej, że na żadnej sesji nie ma radnego powiatu. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, że inwestycje to gestia Zarządu Powiatu i radnych 
powiatowych. On tylko wykonuje to, co jest zaplanowane. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że musi obronić Pana Dyrektora, który jest 
między młotem a kowadłem. Jego rola jest taka, że chciałby, ale nie zawsze może. 
 
Radna Elżbieta Niepelt poinformowała, iż napisała pismo do Powiatowego Zarządu Dróg i liczy 
na to, że to pobocze od drogi wojewódzkiej do Radacza i od Radacza w stronę Juchowa, które jest 
tragiczne i jest problem z wymijaniem, zostanie naprawione. Jest to teren w lesie i podmokły, 
jeździ też tam ciężki sprzęt, ale tak jest i wymaga się częstszych napraw tego pobocza. Ponadto  
w pasie drogowym przy drodze powiatowej jadąc od strony Radacza w kierunku drogi 
wojewódzkiej tuż za cmentarzem poniemieckim są dwa najbardziej wysunięte drzewa w kierunku 
jezdni od pozostałych drzew. Stwarzają one duże niebezpieczeństwo, bo na poboczu trawy nie 
można dobrze wykosić. W związku z tym prosiła o wycięcie tych drzew, które zwiększyłoby 
bezpieczeństwo poruszania się po tej drodze. 
 
Radny Mariusz Gorgol zwracając się do Dyrektora PZD przypomniał, że kilka lat temu 
rozmawiano na sesji na temat porządkowania poboczy. Powiedział, iż jest leśnikiem 20 lat i na 
drogach Krągi - Borne Sulinowo - Łubowo i Borne Sulinowo-Nadarzyce jeszcze nigdy nie widział 
pracownika Powiatowego Zarządu Dróg, ażeby sprzątał pobocze. Przynajmniej raz na wiosnę  
i jesienią dobrze by było, aby pracownik PZD przeszedł się i posprzątał te pobocza, szczególnie 
wiosną, bo tych śmieci są tony. Zaznaczył, że rowy przydrożne znajdują się w pasie drogowym,  
a w nich śmieci jest najwięcej. Poinformował, że będzie wnioskował do Nadleśniczego  
o wyciągnięcie konsekwencji finansowych od Powiatowego Zarządu Dróg za sprzątanie, które on 
musi pokryć, znaleźć pieniądze i zatrudnić człowieka do tych prac, bo Powiatowy Zarząd Dróg 
nic w tej kwestii nie robi. W tych zebranych śmieciach jest wszystko: np. koła od samochodu, 
worki, okna. W wykazie wykonanych robót nas drogach powiatowych nie ma ani jednego 
kilometra sprzątniętej drogi powiatowej w Gminie Borne Sulinowo. Bałagan na poboczach jest 
ogromny, śmieci jest coraz więcej. To, że turyści zostawiają śmieci - trudno, ale my musimy to 
sprzątać. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil udzielił poniższych odpowiedzi: 
1. Odnośnie problemów zgłoszonych przez radną Elżbietę Niepelt powiedział, że w ubiegłym 

roku robili kawałek pobocza od drogi 172 przez Radacz i kawałek za Radacz. Nie na całym 
odcinku to pobocze wygląda tak, jak opisała. Są drogi ze znacznie gorszymi poboczami.  
Po tegorocznej zimie w tej chwili ma w plecy minimum 200.000,00zł. Nie jest w stanie 
wykonać wielu rzeczy i mówi o tym Panu Staroście. Nie może zlecić wykonania czegoś, na co 
nie ma pieniędzy w budżecie, bo dyscyplina finansów publicznych jest jednoznaczna (jak 
zrobi wydatek na który nie ma pieniędzy, idzie wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
o ukaranie). Jeżeli będzie miał zwiększony budżet, to miejscami pobocze w najgorszych 
miejscach poprawią. Natomiast ma potężny problem z poboczem za m. Obrąb na Jeziorki  
(w miejscu, gdzie była przebudowa drogi nr 172), bo wówczas samochody robiły sobie tam 
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objazd. Potrzebuje na to zadanie środki w wysokości około 80.000,00zł i ma dylemat, co z tym 
fantem zrobić. Na razie Starosta powiedział, żeby poczekał, minie półrocze i może będzie 
mógł poprzesuwać jakieś środki. Podkreślił, że bez zabezpieczonych środków finansowych on 
tego nie zrobi, bo łopatą i dwojgiem ludzi takich rzeczy się nie wykonuje. 

2. W kwestii sprzątania poboczy dróg powiatowych powiedział, że we wszystkich gminach 
oprócz Gminy Borne Sulinowo kierownicy obwodów drogowych umawiają się z sołtysami, 
rozdają im worki. Sołtysi mają do dyspozycji pracowników zatrudnionych w ramach robót 
publicznych czy prac społecznie użytecznych, którzy w okolicach wiosek zbierają śmieci 
wzdłuż dróg gminnych i powiatowych. Worki wystawiają przy drogach, oni je zabierają,  
wywożą na wysypisko i płacą za oddanie śmieci na wysypisko. Niestety w Gminie Borne 
Sulinowo takie praktyki nie mają miejsca. 
 

Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, iż to nie jest tak, że Dyrektor PZD ma 
dzisiaj odpowiedzieć jak, co i kiedy zrobi, w jakim terminie, skoro nie ma pieniędzy. Powiatowy 
Zarząd Dróg może zrobić tylko tyle, ile ma pieniędzy w budżecie. Na sesje przyjeżdża tylko Pan 
Dyrektor, ale o środkach na drogi decyduje Zarząd, w składzie którego mamy również swojego 
przedstawiciela. To Zarząd wskazuje i przygotowuje projekty uchwał na sesje i w takich 
projektach uchwał również mogą być pieniądze dla Powiatowego Zarządu Dróg. Natomiast  
w gestii Pana Dyrektora PZD na pewno leży interweniowanie, przekonanie Pana Starosty  
o wykonaniu niezbędnych rzeczy. Taką niezbędną inwestycją, którą od czegoś trzeba zacząć, jest 
przebudowa wjazdu do Kiełpina od strony Barwic. Jest tam rozdroże i wyjazd z jednej strony na 
drogę powiatową do Barwic, a z drugiej strony na naszą drogę gminną. Ten wyjazd jest bardzo ale 
to bardzo niebezpieczny, bo jak wyjeżdża autobus z dziećmi szkolnymi to nie widać, czy z jednej 
czy z drugiej strony nadjedzie jakiś pojazd. Ze względów bezpieczeństwa powinna o to również 
wnioskować komisja dotycząca spraw bezpieczeństwa. W tym przypadku od czegoś zacząć 
trzeba. Jeżeli nie ma stabilnych granic działek to trzeba zacząć właśnie od rozgraniczenia, czyli 
geodeta, współwłaściciele - jest to kwestia 2-3 tys. zł. Stwierdziła, że jako gmina nie odżegnujemy 
się, bo naszymi pracownikami czasami pomagamy, robimy i również sprzątamy na poboczach 
oraz kosimy. Są prowadzone koszenia, które nie należą do nas i których nie powinniśmy robić, ale 
to robimy. Zwracając się do Dyrektora PZD powiedziała, że musi on przekonać Pana Starostę  
o konieczności rozpoczęcia i załatwienia tego tematu. To co jest najbardziej smutne dla niej, to 
jest to, że nie uzyskuje bardzo często odpowiedzi na nasze pisma ze Starostwa Powiatowego i jest 
to apel do Pana Starosty. Wie, że w kwestii Kiełpina pismo dotarło do Dyrektora PZD po 
monitach również mieszkańca i sołtysa, ale ona do dzisiaj nie ma żadnej informacji. Dzisiaj 
natomiast z uzyskanej od Dyrektora PZD informacji dowiedziała się o przyczynie tego, że nic się 
w tej kwestii nie robi, że rozgraniczenie jest podstawą. Takiej odpowiedzi oczekiwałaby także dla 
sołtysa. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, że taka odpowiedź będzie. Po tym poinformował, 
że w sprawie skrzyżowania w Kiełpinie jesienią byli u niego mieszkańcy Kiełpina - Pan Natkański 
i Pan Ruszlewicz. Długo siedzieli nad tym, zbadał zasób do którego miał dostęp. Potem spotkał 
się z nimi i wyjaśnił problem geodezyjny w tamtym terenie. Niby zrozumieli temat, że trzeba 
uporządkować te sprawy, ale dalej jest to kierowane w jego stronę. Pismo, o którym mówiła Pani 
Burmistrz zostało skierowane do geodezji, żeby zbadać cały zasób. We wtorek pismo wraz  
z opinią geodety i z załącznikami zeskanowanych wszystkich map, którymi dysponuje zasób, 
trafiło do niego. W tej chwili przygotowują dla Pana Starosty odpowiedź na to pismo i generalnie 
sprawa dotyczy działki gminnej, bo na działce drogowej nie leży jezdnia wg map i to trzeba 
uporządkować. Pas drogowy drogi powiatowej jest w tamtym miejscu dosyć szeroki, natomiast 
jezdnia brukowa od Kiełpina w stronę drogi powiatowej częściowo leży w pasie drogi gminnej a 
częściowo na terenie prywatnym. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podsumowując powiedział, iż czekamy na odpowiedź 
Starosty Szczecineckiego w tej kwestii, Pani Burmistrz wówczas zajmie stanowisko i będziemy 
wiedzieli więcej. Pozytywne jest to, że sprawa ruszyła i coś w tej sprawie się robi. 
 
Radny Arkadiusz Malarski zabrał głos odnośnie inwestycji, która w ubiegłym roku była 
zaplanowana i nie została zrealizowana, tj. droga z Silnowa do Uniemina. Zwrócił się też  
o ustawienie znaku ograniczenia prędkości w miejscowości Osiczyn. Przypomniał, że te sprawy 
były zgłaszane w pismach do Powiatowego Zarządu Dróg. Trzecią sprawą, którą poruszył był 
dojazd z Trzesieki do m. Juchowo (odcinek drogi od Trzesieki do Mosiny). Zapytał, czy zasadnym 
było robienie w tamtym miejscu dwóch pasów ruchu, a nie można było zrobić dwa razy dłuższego 
odcinka i mieć w ten sposób załatwiony dłuższy odcinek drogi. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil udzielił poniższych wyjaśnień: 
1. Nakładki planowane od Silnowa do Uniemina wypadły w ubiegłym roku z ilości nakładek, 

które mieli wykonać na terenie powiatu. Nakładek było zdecydowanie więcej niż pieniędzy.  
O tym zadecydowały osoby, które są nad nim. 

2. Odnośnie ustawienia znaku ograniczenia prędkości w Osiczynie powiedział, że są już 
zamówione znaki oznakowania miejscowości i ograniczenia prędkości. Być może  
w przyszłym tygodniu ten znak zostanie ustawiony. 

3. W sprawie drogi do Mosiny powiedział, że wszystkie drogi - począwszy od autostrad, 
krajowych poprzez wojewódzkie, powiatowe i gminne - mają swoje klasy. Jeżeli robią 
dokumentację i występują o środki, to dana droga musi odpowiadać parametrom swojej klasy. 
Jeżeli jest to klasa "Z" to jezdnia musi mieć szerokość 6 m i tylko w pewnych okolicznościach 
może się zwężać do 5,5 m. Jeżeli jest to klasa "L" to jezdnia musi być nie węższa niż 5,5 m. 
Poinformował, że już jest rozstrzygnięty przetarg na następny odcinek od końca nowego 
asfaltu łącznie z przepustem na kanale mosińskim i w przyszłym tygodniu prawdopodobnie 
zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Będzie robiona droga na odcinku 1,250 km i będzie 
się kończyło przed Mosiną.  

 
W dalszej kolejności Dyrektor PZD poinformował zebranych, że w tym roku zostanie też 
wykonana dokumentacja na przepust w Kądzielni, w związku z tym wystąpią do Gminy Borne 
Sulinowo o wyrażenie zgody na dokonanie podziału geodezyjnego (powiat to bierze na siebie), 
bowiem przed Kądzielną jest działka gminna przed przepustem. Prosił, żeby szybko wyrazić na to 
zgodę, a oni uruchomią procedurę podziałową. Zostanie zaprojektowana przebudowa tego 
przepustu, łącznie z kawałkiem drogi 500 m w prawo i 500 m w lewo. Będzie to robione ze 
środków rezerwy Ministerstwa Infrastruktury na obiekty mostowe. Dokumentacja musi być 
zrobiona do połowy stycznia 2018 r., żeby uzyskać pozwolenie na budowę. Termin składania 
wniosków do Ministerstwa Infrastruktury - 15 luty. Stąd prośba, żeby bez zbędnej zwłoki dać 
powiatowi zgodę. 
Po tym podał, co w najbliższym czasie będą robić na terenie Gminy Borne Sulinowo: 
1) pobocze z Łubowa do Noblin, 
2) pobocze od Bornego Sulinowa do Liszkowa (profilowanie), żeby woda mogła odpływać. 
Zaznaczył, że są to prace, które nie wymagają dużych nakładów finansowych, a sprzętem, którym 
dysponują, mogą to zrobić. 

  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poinformował, że w przyszłym roku będzie jubileusz 
Bornego Sulinowa - 25-lecie i myśli, że Pan Starosta coś pomyśli na ten temat. Szczególnie chodzi 
o drogi wiodące do Bornego Sulinowa m.in. od miejscowości Krągi - stan techniczny asfaltu 
położonego na otwarcie Bornego Sulinowa z roku na rok ulega pogorszeniu. Warto by było 
pomyśleć na ten temat; miło by było spotkać się w czerwcu przyszłego roku i powiedzieć: no 
pamiętaliśmy, że to dla was jest ważne. Kończąc wypowiedź stwierdził, że drogi są bardzo ważne, 



12 
 
bo samochodów przybywa. Ważne jest też bezpieczeństwo na drogach, które zależy nie tylko od 
jakości tych dróg, ale również od kierowców. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 10 pn. „Informacja na temat 
utrzymania dróg, ulic i placów gminnych, realizacja zadań inwestycyjno-remontowych  
w 2016 r., plany na rok 2017.”. 
 
 
Ad 10. 
 Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali pisemną informację na 
temat utrzymania dróg, ulic i placów gminnych, realizacji zadań inwestycyjno-remontowych  
w 2016 r., planów na rok 2017, przygotowaną przez Kierownika Referatu Inwestycji tut. Urzędu. 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański przeczytał opinię o treści: 

"Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się z informacją na temat utrzymania dróg, 
ulic, placów gminnych i realizacji zadań inwestycyjno-remontowych w 2016 roku oraz 
planowanych i częściowo zrealizowanych zadań na 2017 rok. 

Przewidziane do realizacji zadania w 2016 roku zostały zrealizowane zgodnie  
z ustalonym planem w odniesieniu do przyjętych w budżecie Gminy Borne Sulinowo środków 
finansowych na te zadania. 

Komisja stwierdza, że środki finansowe na utrzymanie dróg gminnych nie są adekwatne do 
potrzeb, jednakże rozumiejąc trudną sytuację finansową gminy i ogrom innych zadań 
przypisanych do realizacji gminie uważa, że podejmowane zadania inwestycyjno-remontowe  
w zakresie dróg gminnych są zadowalające w stosunku do możliwości finansowych. 

Planowane na 2017 rok zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych również zostały 
dostosowane do uchwalonych w budżecie Gminy Borne Sulinowo środków finansowych. 
 Z przedstawionej informacji wynika, że do doraźnych prac w zakresie napraw dróg 
gminnych o nawierzchni bitumicznej wykorzystywana jest gminna brygada remontowo-
budowlana, która w okresie wiosennym uzupełniała ubytki masą asfaltową. Zdaniem komisji jest 
to dobre rozwiązanie tym bardziej, że potrzeb w zakresie utrzymania dróg gminnych na 
właściwym poziomie jest wiele, a środków finansowych ograniczona ilość.   
 Dobrym rozwiązaniem są także wykonywane od kilku lat przez sołectwa koszenia traw  
w pasach drogowych i na placach gminnych. Zlecając to zadanie dla firmy zewnętrznej środki 
finansowe przewidziane w budżecie gminy wystarczyłyby tylko na jedno koszenie. Natomiast 
zaplanowane w budżecie gminy środki finansowe, w ramach których dokonywany jest zakup 
tylko paliwa i materiałów eksploatacyjnych, pozwoliły na kilkukrotne koszenie traw w ciągu roku.  
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż corocznie wyraźnie zwiększa się ilość środków finansowych 
przeznaczanych na remonty i przebudowę dróg gminnych. Wyjątkowo w roku bieżącym oddano 
do użytkowania sześć odcinków dróg o nawierzchni asfaltowej. 
Dwie ulice, tj. Chrobrego i Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie, wyremontowano przy udziale 
dofinansowania zewnętrznego. Natomiast ulicę Zakątną w Łubowie, odcinek ul. Sosnowej  
w Bornem Sulinowie oraz dwa odcinki dróg w miejscowości Krągi zrealizowano ze środków 
własnych. 

Reasumując Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała realizację zadań 
dotyczących utrzymania dróg gminnych w 2016 roku oraz planowane i częściowo zrealizowane 
zadania w tym zakresie przewidziane na 2017 rok.". 
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Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, że znamy problemy dróg od lat. W miarę 
możliwości przeznaczamy w budżecie gminy coraz więcej środków finansowych na drogi, ale 
skala potrzeb jest dużo większa i chciałoby się dużo więcej zrobić. Wszyscy o tym marzymy, żeby 
problem dróg rozwiązać jak najszybciej, ale niestety nie mamy teraz takiej możliwości. To co 
mówił Dyrektor Fil potwierdza się również w naszej gminie: potrzeby a możliwości - jest 
rozdźwięk, a chcielibyśmy, żeby było odwrotnie. Po tym zwrócił się, czy ktoś chce uzupełnić, 
zapytać w sprawie dróg gminnych. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska nawiązała do sesji, na której był uchwalany budżet 
gminy na rok 2017, żeby przenosić środki i inwestować w drogi. Wówczas obiecywała i mówiła, 
że będziemy to sukcesywnie robić, jak pojawi się możliwość wykonania drogi z dofinansowania 
bądź przy jakiejś mniejszej kwocie. Taka możliwość okazała się być prawdziwa w momencie, 
kiedy robiono dwie ulice w Bornem Sulinowie i po przetargu okazało się, że zostały nam jakieś 
pieniądze i także to, że na miejscu był sprzęt (około 15-20% taniej, bo sama mobilizacja sprzętu 
jest kosztowna). Mówiła też o przenoszeniu pieniędzy z innej sfery jeżeli okaże się, że będziemy 
nimi dysponować. Przypomniała, że plan na dzień 1 stycznia 2017 r. opiewał na kwotę 200 tys. zł, 
a na dzień dzisiejszy tj. 28 czerwca 2017 r. wydaliśmy z własnych środków kwotę 489.011,00zł, 
czyli ponad dwukrotnie więcej. Po tym przedstawiła kwoty i zadania, z których ściągnięto środki 
finansowe i przeznaczono na drogi. Zaznaczyła, że każdorazowo odbywało się to za zgodą Rady 
Miejskiej, które akceptowała poszczególne zmiany w budżecie Gminy Borne Sulinowo na rok 
2017. Poinformowała też, że jest po rozmowie telefonicznej z Marszałkiem Województwa 
dotyczącej drogi w Piławie, która pozostała do wykonania, żeby wywiązać się z zobowiązań 
dotyczących dróg gminnych. Nasz kosztorys inwestorski opiewa na kwotę około 1.300.000,00zł,  
a dofinansowanie do podpisania umowy wynosi 14%, czyli ponad 100.000,00zł. Dzisiaj 
Marszałek Rzepa poinformował ją, że być może dołoży jeszcze 10%, czyli dofinansowanie 
wyniosłoby 24%. Jej zdaniem jest to kwota niewystarczająca. W standardzie, w którym robiono 
drogę do Kościoła w Krągach, jak zostaną środki to zrobimy na jesień drogę w Piławie z własnych 
środków i nie musimy jej robić w takim standardzie jak drogi dojazdowe do pól. Natomiast 
będziemy robić montaż finansowy na drogę w Radaczu, tj. z dróg dojazdowych do pól  
i "schetynówek". Aktualnie kończymy projektowanie. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował Pani Burmistrz za wysiłek organizacyjny  
i znalezienie środków finansowych, bo z 200 tys. zł zrobiło się 487 tys. zł. Po tym nawiązał do 
smutnej sesji, która była niedawno, a na której sołtysi tak bardzo czuli się pokrzywdzeni. Dla 
niego to było szczególnie bolesne i będzie pamiętał przez długie lata jak przychodzą niektórzy, co 
potrafią tylko mówić. Łatwo jest mówić i czasami słowa bolą bardziej niż jakiekolwiek czyny.  
Na koniec zapytał, czy ktoś ma jeszcze jakieś uwagi dotyczące dróg, ulic i placów gminnych. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował za przygotowanie syntetycznej informacji 
na temat dróg gminnych i przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „Stan przygotowania i realizacji 
zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok.”. 
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Ad 11. 
 Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali pisemną informację na 
temat stanu przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2017 rok, przygotowaną przez Kierownika Referatu Inwestycji Krzysztofa Zająca. 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej i zwrócił się  
o przedstawienie opinii. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański przeczytał opinię o treści: 
"Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się z informacją o stanie przygotowania  
i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok, 
przygotowaną przez Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie wg 
stanu na dzień 31 maja 2017 r.  
 W oparciu o dane zawarte w informacji i wyjaśnienia Kierownika Referatu Inwestycji 
komisja stwierdza, że większość zadań inwestycyjnych została uruchomiona, wyłoniono 
wykonawców oraz podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych.  
Niektóre zadania inwestycyjne, na które uzyskano dofinansowanie zewnętrzne, zostały już 
zrealizowane  tj. przebudowy ulic Chrobrego i Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie oraz montaż 
oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE. 
 Z przedłożonej przez Kierownika Referatu Inwestycji informacji pisemnej o stanie 
przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie gminy na 2017 rok 
wynika, że na dzień 31 maja 2017 r. plan wydatków na te zadania w kwocie 3.591.559,69zł został 
wykonany w kwocie 1.177.483,95zł, co stanowi 32,79%. 
 Reasumując, Komisja Budżetowo-Gospodarcza nie wniosła uwag do stopnia realizacji 
zadań inwestycyjnych i pozytywnie oceniła stan realizacji tych zadań na dzień posiedzenia 
komisji.". 
 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi bądź pytania do 
informacji na temat stanu przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie 
Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 12 pn. „Informacja na temat 
przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2017 roku.”. 
 
 
Ad 12. 
 Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali pisemne informacje na 
temat przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2017 roku, 
przygotowane przez Referat Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego, Centrum Kultury  
i Rekreacji oraz Miejską Bibliotekę Publiczną. 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rozwoju o przedstawienie opinii komisji  
o stanie przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2016 roku. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię o treści: 

"Członkowie komisji w dniu 20 czerwca 2017r. uczestniczyli w wyjazdowym posiedzeniu 
w celu zapoznania się ze stanem posiadania oraz działaniami podjętymi w kierunku 
przygotowania Gminy Borne Sulinowo na przyjęcie turystów.  

Wizytacja niektórych obiektów turystycznych, z których korzystają turyści - uzupełnione 
informacjami pisemnymi przygotowanymi przez Referat Promocji i Współpracy Urzędu 
Miejskiego, Centrum Kultury i Rekreacji oraz Miejską Bibliotekę Publiczną, jak również 
bezpośrednia wymiana informacji z dyrektorami tych instytucji a także inspektorem ds. promocji  
i współpracy tut. Urzędu - podczas posiedzenia w dniu 26 czerwca 2017 r. pozwoliły na właściwą 
analizę omawianej tematyki. 

Stwierdziliśmy, iż niekwestionowanym atutem naszej gminy są - pełniące również funkcje 
turystyczno-rekreacyjne - jeziora i rzeki. Piaszczyste i trawiaste plaże,  zagospodarowana  
w bardziej lub mniej atrakcyjnej formie przestrzeń sąsiadująca bezpośrednio z wodą, 
wypożyczalnie sprzętu turystycznego oraz baza noclegowo-gastronomiczna tworzą dobre warunki 
do aktywnego wypoczynku. Kolejnymi atrakcjami oferowanymi turystom są produkty związane  
z historią Bornego Sulinowa. Ważnym produktem turystycznym są malownicze krajobrazy, gdzie 
można aktywnie wypocząć uprawiając turystykę pieszą na oznakowanych szlakach i ścieżkach 
edukacyjnych, a także turystykę rowerową korzystając z wyznaczonych tras rowerowych, czy 
obcując z wodą podziwiać walory krajobrazowe podczas spływu kajakowego. Ważnym 
elementem wypoczynku jest infrastruktura turystyczno-sportowa, która przyciąga duże rzesze 
sportowców. Stąd dbałość i starania o rozbudowę bazy sportowej w naszej gminie, aby zwiększyć 
liczbę turystów w tym sektorze. 

Przygotowania do sezonu turystycznego prowadzone są zarówno przez podmioty sektora 
publicznego jak i prywatnego na różnych płaszczyznach. Wykonywanych jest wiele prac 
pielęgnacyjno-renowacyjnych na obiektach turystyczno-rekreacyjnych mających poprawić 
standard oraz estetykę miejsca przeznaczonego do wypoczynku, a także stworzyć ofertę 
odpowiadającą potencjalnemu turyście. 
Miejsca wypoczynku w Bornem Sulinowie są przestrzeniami dobrze znanymi dla mieszkańców  
i turystów.  Dobrze zagospodarowany pod względem infrastruktury jest teren tzw. plaży zielonej. 
Niestety mankamentem jest, że nie zawsze można korzystać z uroków kąpieli w tym miejscu 
spowodowanym dużą ilością ptactwa, które pozostawia po sobie odchody. Mimo pewnych 
zabiegów i uzupełniania piasku jest to problem. Coraz bardziej atrakcyjna staje się plaża przy 
ulicy Nadbrzeżnej i należy mieć nadzieję, że stanie się miejscem wypoczynku wielu turystów  
i mieszkańców Bornego Sulinowa. Plaża słoneczna dzięki staraniom Dyrektora CKiR we 
współpracy ze Sztabem Ratownictwa Medycznego z Koszalina i WOPR-em będzie dysponowała 
zabezpieczeniem ratowniczym. Plaża wzbogaci się podobnie jak przy ulicy Nadbrzeżnej w małą 
architekturę, która uatrakcyjni tam pobyt. Niestety procedury Urzędu Marszałkowskiego 
spowodują, że nastąpi to pod koniec sezonu turystycznego.  
Pole namiotowe w Bornem Sulinowie jest przestrzenią dopiero zagospodarowywaną przez 
dzierżawcę. Trudno jest powiedzieć, jak atrakcyjne będzie pole namiotowe w okresie letnim  
i ilu turystów przyciągnie. Niszczejący taras widokowy zbudowany na linii skarpy i drzew nie 
stanowi dobrego widoku zachęcającego do podziwiania piękna jeziora Pile.  
 Na innym biegunie należy umieścić przykład właściwych działań mających przyciągnąć 
potencjalnych turystów - jest nim pole namiotowe w Łubowie. Jest to najbardziej zadbana 
przestrzeń na terenie Gminy Borne Sulinowo, przeznaczona do przyjmowania turystów  
z namiotami, kamperami i przyczepami kempingowymi. Dzierżawca terenu małymi, ale 
przemyślanymi krokami tworzy infrastrukturę, która jest wizualnie zadbana, czysta i dobrze 
wkomponowuje się w ukształtowanie terenu oraz trafia w potrzeby turysty. Dzierżawca 
opowiedział o  swoich  planach na rozwój, stwierdził także, że czeka na dalsze pozwolenia  
z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego.  Największym mankamentem 
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tego miejsca jest metalowy pomost, którego stan techniczny nie pozwala na bezpieczne 
korzystanie z niego i stanowi zagrożenie dla osób tam wchodzących. Infrastrukturę miejsca 
wzbogaci wiata grillowa i ławka typu pająk, których inwestorem jest Zespół Parków 
Krajobrazowych Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie. 
 Dobrym przykładem stopniowego ale usystematyzowanego działania mającego na celu 
właściwe zagospodarowanie przestrzeni do wypoczynku nad wodą w niewielkiej miejscowości, 
jest plaża w Silnowie Dolnym. Pomost, niewielka plaża, plac zabaw dla dzieci boisko i mała 
architektura tworzą harmonijną, zachęcającą do wypoczynku całość. 

Bolączką jest w niektórych miejscowościach leżących nad wodą brak dostępu do jeziora  
w oczekiwanym przez mieszkańców zakresie i standardzie. Niestety są to często zaszłości i błędy 
w gospodarowaniu majątkiem, na które obecne władze Gminy Borne Sulinowo nie mają wpływu. 
Dlatego za bardzo prospołeczne należy uznać ostatnie działania władz w tym zakresie  
w miejscowości Śmiadowo.  

Komisję cieszą działania w celu realizacji trasy rowerowej Borne - Komorze oraz Borne - 
Szczecinek, oby realizacja zakończyła się pełnym sukcesem i w jak najkrótszym wymiarze 
czasowym. 

Zdaniem Komisji Rozwoju należałoby opracować priorytety w turystyce, aby inwestować 
w określone jej rodzaje i stworzyć bazę na wysokim poziomie w dwóch, trzech rodzajach 
turystyki, a nie inwestować - mówiąc kolokwialnie - po trochę we wszystkie. Zdaniem komisji 
należy również dążyć, aby otworzyć Borne Sulinowo na jezioro Pile, w tym lepiej wykorzystać 
potencjał Głowy Orła we współpracy z Nadleśnictwem Borne Sulinowo, oraz wyspy i plaży przy 
ulicy Nadbrzeżnej. Wiadomo pomysł to nie wszystko - potrzebne są pieniądze. 

Część zadań jest realizowanych na poziomie gminy, zadania które przekraczają 
możliwości finansowe należy realizować w układzie ponadgminnym (np. opracowywanie tras 
rowerowych, tras wodnych itp.). Poprawa dostępności i atrakcyjności usług turystycznych jest 
także ważnym elementem rozwoju infrastruktury gminy. Decydujący wpływ na rozwój turystyki 
mają bogactwa naturalne (jeziora, lasy, malowniczy krajobraz) oraz cała infrastruktura 
turystyczna. Cały czas trwają dążenia do poprawy poziomu obsługi turystów i plażowiczów, 
podejmowane są działania w kierunku poprawy infrastruktury dla lepszej obsługi turysty, 
likwidacji mankamentów i pełnego wykorzystania atutów Bornego Sulinowa.  

Turystyka krajoznawcza – piesza oraz rowerowa, kwalifikowana – żeglarstwo  
i kajakarstwo, wędkarstwo, jeździectwo konne czy hobbystyczna np.: nurkowanie, sporty 
motorowodne, zimą bojery oraz obozy sportowe, to kierunki w których należy upatrywać 
możliwości rozwoju bazy turystycznej. 

Ważnym elementem sezonu turystycznego są imprezy kulturalne, sportowe i turystyczne 
odbywające się na terenie Gminy Borne Sulinowo. O tą część i ciekawą ofertę dla wszystkich 
grup docelowych zadbały Miejska Biblioteka Publiczna oraz Centrum Kultury i Rekreacji wraz  
z dyrekcją i pracownikami. Wszystkie informacje na temat pełnej i bogatej oferty zamieszczone są 
na stronach internetowych poszczególnych instytucji oraz Urzędu Miejskiego. 

Z prawdziwą przyjemnością obejrzeliśmy remontowane pomieszczenia i dach świetlicy 
wiejskiej w Śmiadowie. Doprowadzenie wody i kanalizacji, zbudowanie łazienki pozwala na 
pełne korzystanie z tego obiektu. Na uwagę zasługuje też nowy kominek, który uatrakcyjni  
i dobrze dogrzeje tę piękniejącą świetlicę.  
 W oparciu o materiał pisemny oraz uzyskane wyjaśnienia, Komisja Rozwoju pozytywnie 
oceniła stan przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2017 roku.".                                                                  
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, ilu ratowników w tym sezonie będzie 
zatrudnionych na plaży w Bornem Sulinowie. 
 



17 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że będzie 2 ratowników, są już 
podpisane umowy. Przypomniała, że w ubiegłym roku nie było ani jednego ratownika. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos odnośnie 
przedłożonej informacji bądź o coś zapytać. 
 
Radny Andrzej Fic zabrał głos w sprawie pomostu na kąpielisku w Łubowie. Zapytał, czy jest 
jakieś światełko w tunelu, żeby ten problem rozwiązać. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że to nie jest nasz pomost, tego 
pomostu nie ma nigdzie, po prostu nie istnieje. Jezioro jest nie nasze, pomost nie nasz, który jest 
samowolą budowlaną. Ta samowola budowlana nie może zostać zalegalizowana przez nadzór 
budowlany, bo nikt się do tego nie przyznaje. Nie ma kto go rozebrać, bo nie ma właściciela. 
Każdy dzierżawca plaży go sztukuje. Moglibyśmy starać się o zgodę właściciela jeziora, ale kto 
wykona całą dokumentację. Moglibyśmy się o to pokusić, czy robić pozwolenie wodnoprawne  
i postawić taki pomost w miejscowości Łubowo za nasze pieniądze, czy pieniądze zewnętrzne. 
Trzeba by było zaplanować w budżecie gminy pieniądze na dokumentację, wystąpić o pozwolenie 
wodnoprawne i szukać dofinansowania. Zaznaczyła, że jednak działamy na nie swojej własności  
i nielegalnie. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że znajdują się prywatni inwestorzy jak np. 
nad jeziorem Kiełpino, gdzie został wybudowany półwysep. Co prawda teren ten został 
odgrodzony i jest niedostępny dla mieszkańców, ale będziemy dążyć, żeby był również dostępny 
dla wszystkich mieszkańców. 
Po tym zapytał, czy ktoś chce jeszcze zabrać głos w tym punkcie obrad. 
 
Więcej głosu nikt nie zabierał. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski ogłosił 10 minut przerwę do godz. 13.27. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady. W sesji uczestniczyło 13 radnych.   
Po tym  przystąpił do realizacji pkt 13 pn. „Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Borne Sulinowo za 2016 rok, sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2016 
rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Borne Sulinowo.”.  
 
 
 
Ad 13.    
 Przewodniczący RM  Dariusz Czerniawski przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2016 rok wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2016 rok. Zwrócił się do 
przewodniczących komisji Rady Miejskiej o przedstawienie opinii. 
 
Radny Zbigniew Maltański (członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej) przedstawił opinię 
komisji o treści: 

"Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/202/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  
30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2016 plan 
budżetu gminy zakładał: 

- po stronie dochodów   34 816 767,00 zł, 
- po stronie wydatków   37 206 360,00 zł.  
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W trakcie roku budżetowego plan budżetu ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił: 

- po stronie dochodów   39.265.105,91zł, 
- po stronie wydatków   41.115.821,87zł. 

 Dochody budżetowe wykonano w kwocie 39.537.366,90zł, co stanowi 100,69%. 
 Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 39.773.542,71zł, co stanowi 96,74%. 
 Budżet Gminy Borne Sulinowo za 2016 rok zamknął się deficytem w wysokości 
236.175,81zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Był on niższy od 
planowanego  
o 1.614.540,15zł. 
 Zobowiązania finansowe budżetu Gminy Borne Sulinowo na koniec 2016 roku stanowiły 
kwotę 21.367.618,74zł, w tym kredyty i pożyczki 18.164.232,29zł oraz zobowiązania 
niewymagalne z tytułu dostaw, usług, dopłat, składek, podatków i dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego 3.203.386,45zł. 
 W toku wykonywania budżetu powstały zobowiązania wymagalne w wysokości 
94.079,59zł. Na powyższe zobowiązania składają się: niewypłacone dodatki mieszkaniowe  
i opłaty za pobyt osób w DPS. Od zobowiązań wymagalnych nie zapłacono żadnych odsetek, 
gdyż zostały one uregulowane w styczniu 2017r.  
 Wydatki na finansowanie inwestycji na plan 4.655.065,03zł wykonano w wysokości 
3.880.993,42zł, co stanowi 83,37%. 
 Wydatki bieżące na plan 36.460.756,84zł, zrealizowano w kwocie 35.892.549,29zł, co 
stanowi 98,44% planu. 
 
 Komisja przeanalizowała sprawozdanie finansowe za 2016 rok składające się z: 
1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2016 rok, 
2) łącznego bilansu z wykonania budżetów jednostek budżetowych Gminy Borne Sulinowo, 
3) łącznego rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) jednostek budżetowych Gminy 

Borne Sulinowo, 
4) łącznego zestawienia zmian w funduszach jednostek budżetowych Gminy Borne Sulinowo. 
Do powyższych sprawozdań nie wniesiono uwag. 
 Komisja Budżetowo-Gospodarcza nie wniosła uwag do wykonania dochodów i wydatków 
budżetowych, gdyż końcowe kwoty zarówno planu dochodów jak i wydatków są zgodne  
z uchwałami Rady Miejskiej oraz z zarządzeniami Burmistrza Bornego Sulinowa 
wprowadzającymi zmiany w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok w trakcie roku 
budżetowego. 
 W realizacji wydatków nie zauważono przypadków naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych. 
 Z przedstawionego sprawozdania wynika, że łączna kwota spłaty zobowiązań z tytułu 
zaciągniętego długu wraz z należnymi odsetkami do wykonanych dochodów budżetowych nie 
przekroczyła dopuszczalnego wskaźnika i na koniec 2016 r. wyniosła 46,18%. 
Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach 
publicznych na dzień 31.12.2016r. stanowi 3,64 %, a planowany wskaźnik na rok 2016 stanowi 
3,57%.  

Reasumując Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała wykonanie 
budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2016 rok i popiera wniosek Komisji Rewizyjnej  
o udzielenie Burmistrzowi Bornego Sulinowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 
rok 2016.". 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 11 
do protokołu.  
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię komisji o treści: 

"Komisja Rozwoju oceniając wykonanie budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2016 rok, 
analizowała dochody i wydatki w działach budżetu dotyczących zakresu działania komisji,  
a mianowicie: zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska, 
kultury fizycznej, turystyki, oświaty i kultury. 
 
Wykonanie dochodów przedstawiało się następująco: 
1) dział 630 Turystyka - na plan 17.601,30zł wykonano 17.601,30zł, co stanowi 100%; 
2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan 12.500,00zł 

wykonano 12.703,63zł, co stanowi 101,63%; 
3) dział 801 Oświata i wychowanie - na plan 388.819,98zł wykonano 389.832,66zł,  

co stanowi 100,28%; 
4) dział 852 Pomoc społeczna - na plan 10.183.256,79zł wykonano 9.781.909,15zł,  

co stanowi 96,06%; 
5) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 169.939,29zł wykonano 115.604,90zł, 

co stanowi 68,03% (niskie wykonanie dochodów z tego tytułu spowodowane zwrotem 
niewykorzystanej dotacji na stypendia socjalne); 

6) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan 1.701.922,59zł wykonano 
3.443.361,91zł, co stanowi 202,32% (dwukrotny wzrost dochodów z tego tytułu 
spowodowany otrzymaniem refundacji za modernizację systemu grzewczego wraz  
z termomodernizacją budynku szkoły w Juchowie w ramach projektu pn. "Działania 
infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na 
terenie Dorzecza Parsęty". 

 
Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco: 
1) dział 630 Turystyka - plan w wysokości 437.994,53zł wykonano w kwocie 233.516,34zł, co 

stanowi 53,31%; 
2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan w wysokości 

526.011,52zł wykonano w kwocie 482.702,67zł, co stanowi 91,77%; 
3) dział 801 Oświata i wychowanie - plan w wysokości 11.778.757,93zł wykonano  

w kwocie 11.773.727,79zł, co stanowi 99,96%; 
4) dział 851 Ochrona zdrowia - plan w wysokości 173.039,22zł wykonano w kwocie 

173.039,22zł, co stanowi 100%; 
5) dział 852 Pomoc społeczna - plan w wysokości 11.782.412,02zł wykonano w kwocie 

11.380.690,83zł, co stanowi 96,59%; 
6) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan w wysokości 685.261,71zł wykonano  

w kwocie 629.842,09zł, co stanowi 91,91%; 
7) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 5.566.711,98zł 

wykonano w kwocie 5.328.720,09zł, co stanowi 95,72%; 
8) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 1.414.618,40zł 

wykonano w kwocie 1.414.612,86zł, co stanowi 100%; 
9) dział 926 Kultura fizyczna - plan w wysokości 146.060,00zł wykonano w kwocie 

145.819,62zł, co stanowi 99,84%. 
  
Komisja Rozwoju nie wniosła uwag zarówno do wykonanych dochodów jak i wydatków 
budżetowych, których opiniowanie należy do kompetencji komisji i pozytywnie zaopiniowała 
realizację budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2016 rok.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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Następnie Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do Wiceprzewodniczącego RM 
Zbigniewa Maltańskiego o zapoznanie obecnych z treścią uchwały Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 
Burmistrza Bornego Sulinowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 
2016 rok wraz z informacją o stanie mienia. Przypomniał, że radni otrzymali kserokopię 
przedmiotowej uchwały RIO wraz z zawiadomieniem i materiałami na sesję. 
 
Wiceprzewodniczący RM Zbigniew Maltański przeczytał treść uchwały Nr XLVII.214.Z.2017 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2017 r.  
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Borne Sulinowo 
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2016 rok wraz z informacją  
o stanie mienia. 
Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos odnośnie 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 
Borne Sulinowo za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borne 
Sulinowo za 2016 rok. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść uchwały w sprawie rozpatrzenia  
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2016 rok wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2016 rok, a następnie poddał go 
pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVI/386/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2017 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo 
za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2016 
rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do omówienia projektu 
uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2016 
rok. 
 
Przed tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku 
komisji w sprawie absolutorium. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Gorgol przeczytał treść wniosku komisji w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Bornego Sulinowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 
rok 2016, który stanowi załącznik nr 15 do protokołu 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do Wiceprzewodniczącej RM 
Elżbiety Niepelt o przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bornego Sulinowa z tytułu 
wykonania budżetu za 2016 rok. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przeczytała treść uchwały Nr LXXV.326.Z.2017 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 czerwca 2017 r.  



21 
 
w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bornego Sulinowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2016 rok.   
 
Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Po przeczytaniu powyższej uchwały RIO Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do 
radnych, czy ktoś chce zabrać głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2016 rok i poddał go pod 
głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVI/387/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2017 r.  
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2016 rok 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  
 
Po podjęciu powyższej uchwały Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski pogratulował Pani 
Burmistrz i prosił, żeby je przekazać również pracownikom, którzy przy tym budżecie mieli naj-
więcej pracy.  
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska podziękowała za jednogłośne udzielenie 
absolutorium. To jest niezwykłe, ale to również kojarzy nam się nie tylko z tym, że się kogoś lubi 
bądź nie, ale z opcjami politycznymi. Prosiła, żeby zauważyć, że choć regionalne izby 
obrachunkowe nie mają uwag do sprawozdań i poparcia wniosków Komisji Rewizyjnych  
w sprawie absolutorium poszczególnych rad gmin, to zawsze są ci "za" i ci "przeciw", i z tym 
wszyscy burmistrzowie oraz prezydenci muszą się liczyć. Przyznała, że czekała na pytania, bo jest 
i nadwyżka i zobowiązania wymagalne. Stwierdziła, że te zobowiązania wymagalne będziemy 
mieli prawdopodobnie zawsze, bo głównie dotyczą domów pomocy społecznej, a z tym będziemy 
mieli wiecznie problem. Kwota 5.758.948,64zł stanowiąca należności wymagalne jest to kwota, 
która będzie stale narastać o ileś procent. Są to najczęściej należności, które powinny do nas 
wpłynąć z podatku od nieruchomości i z funduszu alimentacyjnego. Te należności ściąga 
komornik. Większość podatku od nieruchomości powinna być ściągnięta, ale jej nigdy nie 
ściągniemy. Jednak zasada i ustawa stanowi o tym, że możemy go dopiero wykreślić z ksiąg po 5 
latach od ostatniej egzekucji. Jest to coś co niby mamy, ale nie możemy tego ściągnąć i nie 
możemy jeszcze tych pieniędzy wypisać. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 14 pn. "Podjęcie uchwał  
w sprawach.". 
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Ad 14. 
Podjęcie uchwał. 
 14.1 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
położonej w Bornem Sulinowie, oznaczonej działką nr 1/238). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Radny Dariusz Palicki powiedział, że przedmiotowa działka i 4 kolejne położone są w bardzo 
fajnym rejonie Bornego Sulinowa. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
działka oznaczona jest symbolem: teren zabudowy usługowej turystyki (pensjonaty, hotele  
z zapleczem). Zapytał, czy jest taka możliwość, aby wybudować tam dom opieki dla starszych 
osób. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że tak. Poinformowała, że działki te 
znajdują się obok "Mariny". Kiedyś była tam jedna wielka działka o określonym przeznaczeniu,  
a w tej chwili nastąpił podział geodezyjny na mniejsze działki. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVI/388/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2017r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  
 
 
14.2 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
położonej w Bornem Sulinowie, oznaczonej działką nr 1/239). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 



23 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVI/389/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2017r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  
 
 
14.3 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
położonej w Bornem Sulinowie, oznaczonej działką nr 1/240). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVI/390/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2017r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  
 
 
14.4 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
położonej w Bornem Sulinowie, oznaczonej działką nr 1/241). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XXXVI/391/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2017r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  
 
 
14.5 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
położonej w Bornem Sulinowie, oznaczonej działką nr 1/242). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVI/392/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2017r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  
 
 
14.6 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (część tj. 11,50m2 budynku byłej kotłowni wraz z gruntem, wyodrębnionego z działki  
nr 6/9 w m. Jeleń) 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Radny Mariusz Gorgol powiedział, że dzierżawa dotyczy części kotłowni usytuowanej na 
szczycie budynku mieszkalnego. Zapytał, czy wystąpiono kiedykolwiek do mieszkańców  
z zapytaniem, czy ktokolwiek inny chce dzierżawy. Część mieszkańców jest zbulwersowana tym, 
że tę kotłownię zawsze dzierżawią te same osoby już od 1990 r. Zasugerował, żeby wystąpić np.  
z zapytaniem - kto da więcej. Stwierdził, że zna ten temat bardzo dobrze. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że kiedyś była podobna sytuacja  
w przypadku dzierżawy nieruchomości niezabudowanych przylegających do kilku innych 
nieruchomości. Wówczas wprowadzono taką zasadę, że jeżeli z wnioskiem występuje jeden  
z tych, którego działka sąsiaduje z nieruchomością, która ma być przeznaczona do dzierżawy, 
żeby zapytać pozostałych. W przeszłości tak postępowano i wydaje mu się, że byłaby to taka stała 
pewna zasada. 
 
Radny Mariusz Gorgol powiedział, że istnieje tam też inny problem, bo od tego budynku 1,5 m są 
bloki i jest grunt mieszkańców. Pozostałe grunty stanowią grunt gminny, za który chyba nikt nie 
płaci dzierżawy a jest użytkowany przez mieszkańców (jest tam składane drewno). Zauważył, że 
nikt tego nie kontroluje i nie pilnuje. Uważa, że tę sprawę należy również uregulować i brać opłatę 
za dzierżawę. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przytoczył zapis § 2 przedmiotowego projektu 
uchwały, który brzmi: "Wyraża się zgodę na dzierżawę nieruchomości opisanej w § 1 dla 
dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat w przypadku, gdyby jego oferta była 
najkorzystniejszą ofertą dla Gminy Borne Sulinowo.". W związku z tym rozumie, że mogą 
przystąpić do przetargu inne osoby. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że będzie ogłoszenie o przeznaczeniu 
nieruchomości do dzierżawy, wykaz będzie wisiał i kto da najlepszą cenę będzie dzierżawił. 
Natomiast ten projekt uchwały stanowi zgodę Rady Miejskiej na to, że możemy tę nieruchomość 
przeznaczyć do dzierżawy, żeby uregulować ten stan rzeczy. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał Kierownika Referatu Gospodarki 
Nieruchomościami o sposób poinformowania mieszkańców o dzierżawie nieruchomości.  
 
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Aneta Lisowska odpowiedziała, że 
mieszkańcy zostaną poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wysyłają ogłoszenia do 
sołtysów, umieszczają ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu oraz w BIP-ie i na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. 
 
Radny Mariusz Gorgol zasugerował, aby także takie informacje wysyłać także do wspólnot 
mieszkaniowych w Jeleniu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski dodał, że chodzi o to, żeby w takich przypadkach  
o planowanej dzierżawie wiedziała jak najliczniejsza grupa mieszkańców, aby później nie 
zarzucano, że ktoś został nieskutecznie poinformowany. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVI/393/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2017r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do 
protokołu.  
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14.7 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (część tj. 21,78m2 budynku byłej kotłowni wraz z gruntem, wyodrębnionego z działki nr 
6/9 w m. Jeleń). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVI/394/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2017r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do 
protokołu.  
 
 
14.8 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (część tj. 490m2 nieruchomości gruntowej oznaczonej w terenie nr 96 i nr 105, 
wyodrębnionej z działek nr 148/1 i nr 147/1 w obr. Krągi). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVI/395/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2017r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do 
protokołu.  
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14.9 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (część tj. 406m2 nieruchomości gruntowej oznaczonej w terenie nr 21, wyodrębnionej z 
działki nr 148/1 w obr. Krągi). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVI/396/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2017r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do 
protokołu.  
 
 
14.10 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy użyczenia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (część tj. 30m2 z nieruchomości 
gruntowej oznaczonej działką nr 59/4 w m. Borne Sulinowo dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy 
ul. M. Reja 5). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVI/397/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2017r.  
w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  
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14.11 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy użyczenia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (część tj. 500m2 z nieruchomości 
gruntowej oznaczonej działką nr 62/34 w m. Borne Sulinowo dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
"Trzynastka" przy ul. M. Konopnickiej 13).  
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVI/398/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2017r.  
w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  
 
 
 
14.12 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia 
skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2016 rok. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVI/399/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2017r.  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2016 rok 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  
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14.13 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja zaopiniowała również 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVI/400/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2017r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 30 do protokołu.  
 
 
14.14 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2030. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVI/401/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2017r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2017-2030 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 31 do protokołu.  
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14.15 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym w m. Łączno nr 18 oznaczonej działką nr 31/1). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVI/402/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 czerwca 2017r.  
w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 32 do protokołu.  
 
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 33 i nr 34 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 15 pn. „Interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych”. 
 
 
 
Ad 15.  
W punkcie sesji pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 16 pn. „Ustalenie terminu 
następnej sesji.”. 
 
 
 
Ad 16.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że kolejna sesja odbędzie się 28 września 
br. (czwartek) o godz. 14.30.  
Tematem sesji będą m.in.: 
1. Ocena wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2017 roku.  
2. Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2017 roku. 
3. Informacja Burmistrza na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki 

z o.o. w Bornem Sulinowie z uwzględnieniem zakresu prowadzonej działalności. 
4. Podjęcie uchwał w sprawach. 
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Zwrócił się do radnych, żeby pamiętać o tym, że w międzyczasie może zaistnieć konieczność 
odbycia sesji nadzwyczajnej zwoływanej na wniosek. Prosił, żeby nie lekceważyć tego, aby 
można było uzyskać quorum i przedyskutować problem. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 17 pn. „Zamknięcie 
sesji.”. 
 
 
 
Ad 17. 
 W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął XXXVI Sesję Rady Miejskiej.  
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 12.00 do godz. 14.25. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 


