
P R O T O K Ó Ł   Nr  IX/2011 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 25 maja 2011 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
IX Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 25 maja 2011 r. otworzył 

Przewodniczący Rady Miejskiej TOMASZ SKOWRONEK.  
 
Na wstępie powitał Panią Burmistrz Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę Burmistrza 
Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, Sekretarza Gminy Annę Gałązkę, 
kierowników jednostek podległych gminie, przewodniczących jednostek pomocniczych gminy 
oraz panie i panów radnych. 
 
Po tym stwierdził, Ŝe na ustawowy skład Rady – 15, w Sesji uczestniczy 15 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 przystąpił do realizacji punktu pn. „Przedstawienie 
porządku obrad”. 
Powiedział, Ŝe porządek obrad wszyscy radni otrzymali i zapytał, czy są uwagi lub propozycje 
zmian do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku sesji 
w pkt 11 projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego o likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie. Ponadto poinformowała, Ŝe zmieniony został 
projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w 
Bornem Sulinowie. Zmiana dotyczy pkt 5 w § 1, a mianowicie zamiast Krzysztofa Zająca 
proponuje się powołanie w skład Rady Społecznej Tomasza Skowronka. Powiedziała, Ŝe 
przedmiotowy projekt uchwały ujęty jest w porządku obrad w pkt 11 jako ppkt 6. 
PowyŜsze projekty uchwał zostały dzisiaj rozłoŜone na stole i radni mają je przed sobą. 
 
Innych propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zaproponował, aby dodatkowy projekt uchwały 
wprowadzić jako ppkt 15 w pkt 11. 
Po tym poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego o likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Zgłoszony wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
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Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2011 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr VIII/2011 z 21.04.2011 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. Funkcjonowanie placówek oświatowych i kulturalnych podległych gminie, w tym: 

zabezpieczenie kadr, warunki lokalowe i wyposaŜenie, dowóz uczniów, doŜywianie i prognozy 
demograficzne. 

10. Informacja na temat działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o.  
w Bornem Sulinowie, zamierzenia w sprawie optymalizacji gospodarki odpadami na terenie 
gminy. 

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

niezabudowanej połoŜonej w obrębie Uniemino – działka nr 112 o pow.0,0837 ha); 
2) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 

niezabudowanej połoŜonej w Bornem Sulinowie – działka nr 37/124 o pow.0,0241 ha); 
3) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 

niezabudowanej połoŜonej w Bornem Sulinowie – działka nr 9/46 o pow.0,0602 ha); 
4) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 

niezabudowanej połoŜonej w Bornem Sulinowie – działka nr 9/47 o pow. 0,3001 ha); 
5) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 

uŜytkowego o pow. uŜytk. 66,00 m² w Łubowie, połoŜonego w budynku przy ul. 
Kościuszki 52 wraz z pomieszczeniami przynaleŜnymi i udziałem w częściach wspólnych 
budynku oraz działce gruntu); 

6) powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie; 
7) o zmianie uchwały w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew rosnących w Parku 

Miejskim  
w Bornem Sulinowie; 

8) ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór rady sołeckiej; 
9) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2011; 
10) zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów; 
11) wyraŜenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na częściowe pokrycie straty bilansowej za 
2006 rok; 

12) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok; 
13) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2011-2026; 
14) wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Borne Sulinowo  

a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie dotyczącego 
przedłuŜenia terminów spłaty zobowiązań wynikających z zaległych faktur VAT oraz na 
cesję tych wierzytelności na bank wybrany w trybie określonym w ustawie z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  
z późn. zm.); 
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15) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
o likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. 
Energetyków 2 w Szczecinie. 

 
12. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
13. Ustalenie terminu następnej sesji. 
14. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący RM oświadczył, Ŝe 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 Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe protokół poprzedniej Sesji Rady Miejskiej 
Nr VIII/2011 był wyłoŜony do wglądu i radni mieli moŜliwość zapoznania się z jego treścią. 
Zapytał, czy są uwagi do protokołu. 
 
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie przyjęcie 
protokołu Nr VIII/2011 Sesji Rady Miejskiej z 21 kwietnia 2011 r.: 
− za głosowało 15 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr VIII/2011 z 21 kwietnia 2011 r. został 
przyj ęty jednogłośnie. 
 
Przewodniczący RM przystąpił do realizacji punktu pn. „Sprawozdanie Burmistrza  
z działalności w okresie międzysesyjnym”. 
 
 
Ad 4. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe sprawozdanie z działalności Burmistrza  
w okresie międzysesyjnym otrzymali wszyscy radni.  
 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4  
do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się do radnych, czy w sprawie sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa ktoś 
chce zabrać głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM oświadczył, Ŝe sprawozdanie z działalności 
Burmistrza w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte. 
 
Po tym przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad 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 Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji punktu obrad pn. „Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady.”. 
 
 
Ad 6. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
„W okresie od ostatniej Sesji odbyły posiedzenia wszystkie komisje Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie, a mianowicie: 
 
Komisja BudŜetowo-Gospodarcza odbyła dwa posiedzenia, na których: 
1. Zapoznano się ze stanem realizacji inwestycji przyjętych w budŜecie Gminy Borne Sulinowo 

na 2011 rok – posiedzenie wyjazdowe. 
2. Dokonano oceny działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem 

Sulinowie. 
3. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 maja 

2011r. 
 
Komisja Rozwoju odbyła jedno posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Zapoznanie się z bazą materialną i stanem organizacyjnym placówek oświatowych  

i kulturalnych podległych gminie. 
2. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie, 

w tym zamierzeń w sprawie optymalizacji gospodarki odpadami na terenie gminy. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:  

1) powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie; 
2) zmianie uchwały w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew rosnących w Parku 

Miejskim w Bornem Sulinowie; 
3) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok (w zakresie działania 

komisji). 
 
Komisja Rewizyjna odbyła dwa posiedzenia. 
Na pierwszym posiedzeniu komisja dokonała kontroli w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie, 
a przedmiotem kontroli była realizacja Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2010 rok. 
Zakres kontroli obejmował plan i wykorzystanie dotacji przyjętej w budŜecie gminy na 2010 rok  
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań zlecanych organizacjom pozarządowym oraz 
podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 
Na drugim posiedzeniu komisja przeprowadziła kontrolę w Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bornem Sulinowie. 
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Przedmiotem kontroli była organizacja pracy, liczba etatów w powiązaniu z liczbą pracowników 
(w tym osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych), działalność 
świetlic wiejskich i hali sportowej, realizacja budŜetu i prawidłowość dokonywania wydatków, 
wpływy z usług, zaległości, terminowość regulowania zobowiązań m.in. z tytułu podatków  
i składek ZUS. 
Zakres kontroli obejmował działalność i realizację planu finansowego za okres od 1 stycznia 2011 
r. do dnia kontroli. 
 
W dniu 6 maja br. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej ElŜbieta Niepelt uczestniczyła  
w uroczystych obchodach Dnia Zwycięstwa, które odbyły się pod Pomnikiem Poległym  
o Wyzwolenie Ziemi Szczecineckiej na Cmentarzu Komunalnym w Szczecinku. 
 
W dniu 11 maja br. wpłynęło pismo od Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie informujące  
o przeprowadzeniu w tym roku wyborów ławników na kadencję 2012-2015 i liczbie ławników, 
którzy winni zostać wybrani przez Radę Miejską w Bornem Sulinowie, a mianowicie:  
1) do Sądu Rejonowego w Szczecinku – 1 osoba, 
2) do Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Szczecinku – 1 osoba. 
Informuję, Ŝe przygotowałem informację w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na ławników 
zawierającą  m.in.: kto moŜe kandydować na ławnika, a kto nie moŜe być ławnikiem, kto moŜe 
zgłosić kandydata na ławnika, gdzie moŜna nabyć kartę zgłoszenia i co naleŜy do niej dołączyć, jak 
równieŜ termin i miejsce składania zgłoszeń. 
PowyŜsza informacja została przekazana przewodniczącym jednostek pomocniczych gminy celem 
wywieszenia na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy, jak równieŜ została zamieszczona  
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. 
 
W dniu 18 maja br. uczestniczyłem we wspólnym posiedzeniu Rad Osiedli Nr 1 i Nr 2  
w Bornem Sulinowie. 
 
W dniu 21 maja br. radni uczestniczyli w I Regionalnym Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych  
i Kapel „Wiosenny Piknik Folk”, który odbył się na placu przy Szkole Podstawowej w Jeleniu.”. 
 
Po tym Przewodniczący RM przeszedł do realizacji punktu obrad pn. „Wystąpienia 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy”. 
 
 
Ad 7. 
 
W punkcie sesji pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy” głos 
zabrali: 
 
- Sołtys sołectwa Radacz Halina Jaskółka zwróciła się z zapytaniem do Zastępcy Burmistrza, 

czy jest coś wiadomo na temat drogi – dojścia do plaŜy w Radaczu, czy są juŜ jakieś posunięcia 
w tej sprawie, bo jest juŜ coraz cieplej a mieszkańcy cały czas się dowiadują o tę sprawę. 
Po tym powiedziała, iŜ nie ma dzisiaj radnych powiatu, ale po jej prośbie skierowanej na 
ostatniej sesji do radnego Krzysztofa Zająca, faktycznie to, co do tej pory było niemoŜliwe, 
stało się moŜliwe. Myśli, Ŝe dzięki interwencji radnego powiatowego Krzysztofa Zająca ma 
wysprzątane brzegi jeziora przez StraŜ wodną i jest mu za to bardzo wdzięczna. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal na wstępie powiedział, iŜ rozumie, Ŝe Pani sołtys Radacza 
chce, Ŝeby temat drogi do plaŜy był jak najszybciej załatwiony. Poinformował, iŜ rozmawiał  
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z jednym z współwłaścicieli działek przyległych do tej drogi, która jest własnością 
Stowarzyszenia „Eko-siedlisko”. Współwłaściciel działki, na której budowany jest budynek 
przy tej drodze, deklaruje pomoc w postaci wybudowania drogi do działki, na której trwa 
budowa. Jeśli tak się stanie i ta deklaracja się urzeczywistni w najbliŜszym czasie, to wówczas 
jako gmina będziemy mieli mniej do zrobienia na terenie tej działki i wtedy ewentualnie 
zrobilibyśmy to przejście do plaŜy, oczywiście w porozumieniu z współwłaścicielami działki. 
Zaznaczył, Ŝe będziemy to robić nie na swoim terenie. Dodał, iŜ myślał, Ŝe sprawa skończy się 
tym, Ŝe będziemy musieli sami robić cały ten odcinek i koszt byłby o wiele większy. 
Stwierdził, Ŝe w granicach 2 tygodni będzie wiedział, kiedy prywatny właściciel przystąpi do 
robót na tej działce drogowej. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zwracając się do Pani sołtys Radacza 
powiedziała, Ŝe ten temat bardzo szczegółowo omówiła na zebraniu z mieszkańcami. Ci, którzy 
nie byli zainteresowani tą działką, po prostu nie patrzyli, a pokazywała na mapie, którędy teraz 
przechodzą. Ludzie wydeptali sobie drogę na działkach prywatnych, ale tak być nie moŜe. Tam 
nie ma terenu gminy, ten teren jest podzielony między właścicieli i tylko od ich dobrej woli 
(zwłaszcza jednego właściciela) zaleŜy, czy to dojście będzie czy nie. Wszyscy są 
zainteresowani, Ŝeby to dojście było i w tym kierunku są prowadzone rozmowy. 
 

- Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec zgłosiła zapytanie dotyczące zakończenia prac przez 
firmę, która zajmowała się budową sieci kanalizacyjnej na terenie jej miejscowości. 
Poinformowała, Ŝe w Noblinach prace zostały zakończone, ale jednak pozostał mały bałagan. 
Asfalt, który wycięto przy studzience, nie został uzupełniony, lecz jest lekko zasypany 
drobnym kamyczkiem, co przy ostatnich ulewach powoduje jego wypłukiwanie i robi się lej,  
w którym zbiera się woda. W Noblinach są dwa takie miejsca przy drodze i trzeba je naprawić. 
Ponadto poinformowała, iŜ od krzyŜówki w stronę jeziora został zalany fragment asfaltu, który 
był wyrwany z racji prowadzonych robót. Mieszkańcy nie są zadowoleni z tego, co tam 
zrobiono, bo teraz jest tam róŜnica poziomów (stary asfalt a nowy asfalt). Ponadto pobocza 
były obsiane trawą, a teraz jest tam piach albo kamyczki. Przedstawiciel firmy budującej sieć 
kanalizacyjną dzwonił w jej obecności do pracownika Urzędu Miejskiego Pana Krzysztofa 
Zająca, który odpowiedział mu, Ŝe nie pamięta. W związku z tym prosiła, Ŝeby Pan Zając 
przypomniał sobie jak to wygląda, bo jako mieszkańcy nie zgadzają się na to, gdyŜ nie jest to 
zrobione tak, jak powinno. Powiedziała, Ŝe mieszkają na wsi i chcą, Ŝeby ładnie wyglądało. 
Zaznaczyła, Ŝe duŜo prac wykonują we własnym zakresie, ale sami nie naprawią wiele rzeczy. 
Prosiła, Ŝeby dopilnować, aby porządek był zrobiony. 

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe sprawa, o której mówi Pani 
sołtys, nie jest wyodrębnioną sprawą na terenie gminy. Dotyczy to większości dróg w gminie, 
zarówno gminnych jak i powiatowych. JeŜeli chodzi o drogi gminne to jest nasz problem, więc 
tego pilnujemy i będziemy egzekwować przywrócenie tych dróg do takiego stanu, w jakim 
były. Mamy do czynienia równieŜ ze zniszczeniem dróg, których naprawy prowadzone były  
w roku ubiegłym. Stwierdziła, iŜ do końca nie wie, o jakiej drodze mówiła sołtys sołectwa 
Nobliny. 
 
Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec odpowiedziała, Ŝe chodzi o część drogi powiatowej  
i część drogi gminnej. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, iŜ umówiliśmy się z Firmą Ekomel, 
Ŝe tam, gdzie definitywnie schodzą z robót i juŜ tam nie wrócą a my przy tej okazji moŜemy 
naprawić drogę, to dostarczamy swoje kruszywo i walcem od razu ubijane są te drogi. 
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Powiedziała, Ŝe musi się zorientować, czy w Noblinach będą jeszcze wchodzić z robotami czy 
nie. Natomiast procedura przejmowania drogi, z której Ekomel schodzi odbywa się w ten 
sposób, Ŝe musi przyjechać przedstawiciel PWiK (oni zlecają te roboty) i drogę odebrać. 
Jednocześnie zauwaŜyła, Ŝe przedstawiciele PWiK nie mają pojęcia, jak te nasze drogi 
wyremontowane w roku ubiegłym wyglądały, więc tutaj jest potrzebna interwencja sołtysów, 
mieszkańców. Przyznała, iŜ dobrze się stało, Ŝe sołtys sołectwa Nobliny o tym mówi, bo nasza 
droga gminna przed pracami była w lepszym stanie. Patrząc po gospodarsku nie będziemy 
następnych środków wydatkowywać na remonty dróg, bo trzeba jak najwięcej wycisnąć  
z Ekomelu. Transport kruszywa, kruszywo i jego ubijanie to teŜ są koszty. Powiedziała teŜ, Ŝe 
tą sprawę z Panem Zającem wyjaśni. Poinformowała równieŜ, Ŝe to samo dotyczy 
miejscowości Rakowo, w której było miejsce do gry w piłkę siatkową, a które teraz wygląda 
strasznie. W tym przypadku równieŜ jest część drogi powiatowej. Aktualnie czekamy, kiedy 
firma Ekomel wyjdzie z robotami w tej miejscowości.  

 
- Sołtys sołectwa Silnowo Jarosław Kotkowski nawiązując do poruszonego problemu 

powiedział, iŜ zauwaŜył i ubolewa nad tym, Ŝe na przykład nie ma takiej instytucji jak 
inspektor budowlany, który te rzeczy by przypilnował. Poinformował, Ŝe w jego sołectwie 
dopiero wszystko się zaczyna i juŜ zasypane zostały rowy odprowadzające wodę. Na zapytanie, 
dlaczego te rowy zostały zasypane, wykonawca odpowiedział mu, Ŝe tak jest w projekcie. 
Stwierdził, Ŝe przy najbliŜszej ulewie cały Ŝwir, piasek spłynie na asfalt, więc pyta, kto to 
będzie sprzątał. Na zwróconą uwagę, Ŝe ten rów musi być, odpowiedziano mu, Ŝe w tym 
miejscu nie, bo tędy będzie prowadzona kanalizacja. Poinformował, Ŝe walczy juŜ od 
dłuŜszego czasu na terenie Silnowa Górnego, ściągnął juŜ przedstawiciela melioracji i Pana 
Krzysztofa Zająca, bo zalewa ludziom piwnice. Dawniej Gmina Silnowo zlikwidowała rowy 
odwadniające, a pobudowała studzienki, które w tej chwili są niedroŜne, nieczynne. UwaŜa, Ŝe 
naleŜy pomóc tym ludziom; deklarują, Ŝe sami to zrobią, tylko dać im rury. Oświadczył, Ŝe 
będzie naciskał, aby ten temat doprowadzić do końca. Prosił równieŜ, Ŝeby teraz te aktualne 
rzeczy ktoś monitorował i przynajmniej raz na dwa tygodnie zajrzał jakiś inspektor nadzoru, co 
na terenie jego sołectwa się dzieje. 

 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal na wstępie powiedział, Ŝe bezpośrednim inwestorem 
realizującym te prace jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
w Szczecinku. Do nich teŜ naleŜy nadzór inwestorski, czyli dbanie o prawidłową realizację 
prowadzonych robót i za to odpowiadają. Tam, gdzie wchodzą np. na działki gminy i naruszają 
nasze drogi, to na nas spada obowiązek, czy widzimy, co uszkodzili czy naprawili. 
Jednocześnie poinformował, Ŝe w Urzędzie Miejskim nie mamy dowolnej ilości pracowników, 
a do tej roli praktycznie jest jedna osoba. Jesteśmy ograniczeni w sposób naturalny 
moŜliwością reakcji i wiedzenia o kaŜdym punkcie w gminie, co w kaŜdej z 35 miejscowości 
się dzieje. Nie moŜemy reagować na kaŜdy punkt, na kaŜde zdarzenie. Tym niemniej tam gdzie 
wiemy reagujemy, a bezpośrednio reaguje Pan Krzysztof Zając, który jest za to 
odpowiedzialny. Reaguje jak czas mu na to pozwala i ma moŜliwości reakcji. Stwierdził, iŜ 
nikt nie powiedział, Ŝe te problemy znikną do końca maja, bo one będą występowały przez cały 
2011 rok, a praktycznie do jesieni. Prawdopodobnie skończy się to tym, iŜ jeszcze w przyszłym 
roku będziemy mieli pretensje do wykonawców w zakresie dróg i będą je poprawiać. 
Poinformował, iŜ ustaliliśmy z wykonawcami, Ŝe dopóki nie odbierzemy pisemnie odcinków 
naszych dróg gminnych, nie będzie po prostu zakończonych robót. 
 
Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec powiedziała, Ŝeby nie odbierać wystąpień sołtysów 
jako pretensji do władz gminy. Informują o tym dlatego, Ŝeby władze gminy miały wiedzę, 
jaka jest sytuacja i co jest nie tak. 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ rozumie takie sytuacje, w których 
występują róŜni wykonawcy i róŜne własności, a więc i są w tym momencie problemy. Tym 
niemniej on osobiście oczekuje na takie róŜne sygnały o nieprawidłowościach, które moŜna 
wytknąć wykonawcy, bo są one bardzo pomocne i istotne. 
 
Po tym przystąpił do realizacji punktu obrad pn. „Wolna Trybuna.”. 
 
 
Ad 8. 
 
W Wolnej Trybunie głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad pn. 
„Funkcjonowanie placówek oświatowych i kulturalnych podległych gminie, w tym: 
zabezpieczenie kadr, warunki lokalowe i wyposaŜenie, dowóz uczniów, doŜywianie i prognozy 
demograficzne.”. 
 
 
Ad 9. 
 
Wprowadzenia w temat dokonał Przewodniczący RM Tomasz Skowronek, który powiedział, Ŝe 
radni otrzymali obszerne informacje pisemne dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych  
i kulturalnych podległych gminie, łącznie z wykazami zatrudnionych nauczycieli, w tym 
nauczycieli zatrudnionych w dwóch szkołach na osobne umowy i wszelkie inne materiały, które 
pozwolą radnym wyrobić sobie opinię na ten temat. Zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
 
Pisemne informacje stanowią załączniki nr 5, nr 6 i nr 7 do protokołu. 
 
Radny Mariusz Gorgol poinformował, Ŝe temat funkcjonowania placówek oświatowych będzie 
przedmiotem posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Tym niemniej powiedział, iŜ analizując otrzymaną 
dokumentację rzuciła mu się w oko jedna rzecz, a mianowicie etaty wykazywane podwójnie  
w niektórych szkołach. Chodzi o to, Ŝe niektórzy nauczyciele pracują w dwóch szkołach na dwóch 
etatach i trudno mu przejść obok tego bez słów. Znając sytuację bezrobocia i moŜliwości kadrowe 
w naszej gminie stwierdził, Ŝe takie przypadki nie mogą mieć miejsca. Wyliczył, Ŝe jest około 80 
godzin, gdzie nauczyciele dopracowują w innych jednostkach, a 80 godzin to są 4 etaty dla innych 
nauczycieli. Ta sytuacja stanowczo mu się nie podoba. Powiedział, iŜ nie analizował nadgodzin, bo 
nadgodziny wypływają z potrzeby chwili i dyrektor je ustala. Na koniec powiedział, Ŝe dalsza 
analiza funkcjonowania oświaty odbędzie się na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, a ustalenia 
zawarte zostaną w protokole, z którymi radni będą mogli się zapoznać. 
 
Radny Dariusz Palicki poinformował, Ŝe temat funkcjonowania placówek oświatowych i instytucji 
kulturalnych był przedmiotem obrad Komisji Rozwoju. Po tym zapoznał z opinią komisji  
o następującej treści: 
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„Na posiedzeniu członkowie Komisji Rozwoju zapoznali się z informacją o stanie organizacyjnym 
placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Borne Sulinowo.  
Komisja przeanalizowała dane dotyczące wykazu ilościowego nauczycieli zatrudnionych  
i ich statusu wykształcenia uwzględniającego stopnie awansu zawodowego oraz dane dotyczące 
zatrudnienia w administracji i obsłudze szkół. Dokonano oceny realizacji programu doŜywiania  
w szkołach, a takŜe podjęto temat dowozu uczniów do szkoły jako realizację zadania własnego 
gminy. Członkowie Komisji uzyskali informację, Ŝe z końcem tego roku szkolnego wygasa  
4-letnia umowa z przewoźnikiem na dowóz uczniów do szkół i zostanie ogłoszony nowy przetarg 
na wyłonienienie przewoźnika, z tym Ŝe tylko na 1 rok. Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła 
zamiar podpisywania umów z wykonawcą zadania na dowóz dzieci na krótszy okres. Członkowie 
komisji przeanalizowali równieŜ prognozy demograficzne na lata 2011/2012 – 2015/2016  
i stwierdzili pewną stabilizację ilości uczniów w zakresie naboru do szkół na najbliŜsze lata. 
Dokonano takŜe oceny zasobów lokalowych i wyposaŜenia szkół oraz omówiono problematykę 
związaną z sukcesami edukacyjnymi oświaty z gminy Borne Sulinowo. Członkowie komisji 
wysoko ocenili poziom kształcenia w szkołach podległych gminie oraz zwrócili uwagę na komfort 
dla uczniów związany z małą liczebnością oddziałów klasowych. Komisja poruszyła teŜ 
zagadnienia związane z funkcjonowaniem szkoły ponadgimnazjalnej w Bornem Sulinowie, które 
to zagadnienia omówiła Inspektor ds. organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi pani 
ElŜbieta Wojciechowska. Członkowie komisji pozytywnie ocenili działania dyrekcji Zespołu Szkół 
w Bornem Sulinowie mające na celu zwiększenie naboru do szkoły ponadgimnazjalnej.  
Komisja wysoko oceniła poziom organizacyjny i merytoryczny gminnej oświaty. 
 
Po zapoznaniu się z informacją Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie 
oraz wysłuchaniu ustnych wyjaśnień dotyczących działalności kierowanej przez nią instytucji, 
komisja pozytywnie oceniła stan wyposaŜenia w sprzęt, który jest dobrej jakości  
i w wystarczającej ilości do prowadzenia działalności. Tym niemniej Komisja uwaŜa za celowe 
podjęcie działań w kierunku poprawy stanu technicznego budynku, w którym ma siedzibę Miejska 
Biblioteka Publiczna, a mianowicie naprawy dachu i wykonania elewacji budynku. Uznano 
równieŜ, iŜ niezbędna jest estetyzacja terenu wokół budynku, którego aktualny stan pozostawia 
wiele do Ŝyczenia. W związku z powyŜszym komisja uwaŜa za zasadne przeanalizowanie stanu 
przygotowań do termomodernizacji obiektu, w tym uwzględnienia remontu dachu w zakresie 
planowanych ewentualnych prac. 
 
Komisja zapoznała się z pisemnym sprawozdaniem dotyczącym funkcjonowania Centrum Kultury 
i Rekreacji w Bornem Sulinowie, w którym zawarto wyczerpujące informacje na temat 
statutowych zadań oraz wykaz nieruchomości będących w zarządzaniu przez ww. instytucję. 
W oparciu o informację pisemną oraz ustne wyjaśnienia uzyskane od po. dyrektora Centrum 
Kultury i Rekreacji Pani Renaty Komorowskiej, dokonano oceny i analizy zakresu działań 
instytucji, zauwaŜając ogromny obszar zadań realizowanych przez Centrum i rozległość terenu, na 
którym te zadania są realizowane. DuŜym problemem w codziennej działalności niektórych 
komórek wchodzących w skład instytucji jest brak sprzętu i ludzi. Do pełniejszej i lepszej 
realizacji niektórych zadań naleŜałoby zakupić łódź wiosłową dla ratowników, zakupić lub 
wykonać we własnym zakresie beczkowóz dla usprawnienia podlewania terenów zielonych  
i skwerków. Niezbędnym działaniem dla prawidłowej konserwacji boisk sportowych będzie 
pozyskanie wału. ZauwaŜono równieŜ, Ŝe istotnym problemem jest zagwarantowanie właściwej 
opieki i pielęgnacji nad powstającymi strefami sportowo-rekreacyjnymi.”. 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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Radny Ryszard Cywiński powiedział, Ŝe analizował te wszystkie dane, które zostały w informacji 
przedstawione. Jednak chciałby jeszcze uzyskać dane mówiące o środkach finansowych 
przeznaczonych na poszczególne szkoły wynikające z wyliczeń i kwoty rzeczywiste, które gmina 
przeznacza, czyli dofinansowuje poszczególne placówki. Dodał, iŜ nie pokusiliśmy się w ogóle  
o analizę funkcjonowania poszczególnych szkół, a naleŜy się jego zdaniem głębiej zastanowić, czy 
szkoła 1000-latka, która ma 40 uczniów, moŜe normalnie funkcjonować. Powiedział, Ŝe w Gminie 
Barwice w miejscowości Chłopowo teŜ taka szkoła 1000-latka funkcjonowała i została 
zlikwidowana. Dzisiaj z perspektywy czasu ludzie sobie chwalą to posunięcie, bo poprawiła się 
sfera nauczania i nie odbyło się to z Ŝadnym uszczerbkiem dla tej miejscowości. W tym przypadku 
trzeba wiedzieć bardziej, oprócz połączenia organizacyjnego, jakie wykładamy środki finansowe. 
Ta pozycja dałaby nam ilość środków, które uzyskujemy z subwencji, ilość środków 
przeznaczonych na poszczególne szkoły, ilość środków, które np. ze szkoły w Bornem Sulinowie 
muszą być przerzucone do innej szkoły (z małą ilością uczniów) i ile środków dostajemy 
bezpośrednio z budŜetu gminy na daną szkołę. UwaŜa, Ŝe naleŜy głębiej się zastanowić nad 
funkcjonowaniem szkół w Silnowie i Jeleniu. Jednocześnie zaznaczył, iŜ nie mówi, Ŝe naleŜy je 
zlikwidować, czy coś innego tego rodzaju. Jednak wydaje mu się, Ŝe jakaś analiza w tym zakresie 
powinna być. Funkcjonowanie szkoły w Jeleniu, w której uczy się 40 uczniów świadczy o tym, Ŝe 
mamy taką szkołę i nic nie robimy. Dlatego chciałby poznać aspekt finansowy w tym działaniu. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska na wstępie powiedziała, Ŝe temat wymaga na pewno 
dogłębnej analizy i takiej analizy dokonujemy co roku w momencie, kiedy przygotowujemy się do 
otrzymania subwencji. Planujemy tą subwencję na odpowiednim poziomie, a gdy przychodzi jest 
najczęściej niŜsza. My ją analizujemy np. dwa lata wstecz w oparciu o dane gusowskie, ale później 
Ministerstwo te rzeczy prostuje. Po tym poinformowała ile kosztują szkoły, jak równieŜ w oparciu 
o jakie dane i co jest brane pod uwagę przy naliczaniu subwencji. Subwencja, która nam 
przysługuje przyznawana jest na uczniów, uczniów z deficytami, brane są pod uwagę wagi, 
wykształcenie nauczycieli, połoŜenie szkoły, klasy integracyjne, klasy z nauczaniem specjalnym 
itd. Im więcej dzieci z jakimiś deficytami, tym wyŜsza jest tzw. waga (moŜe się wahać od 0,1 do 
0,9) i o tyle jest wyŜsza subwencja. Powiedziała, Ŝe np. otrzymujemy 8.200.000,00zł na wszystkie 
szkoły, przy czym z własnego budŜetu na dzień dzisiejszy (nie mówiąc o utrzymaniu przedszkoli, 
zerówkach i dowozach) do wszystkich szkół na terenie Gminy Borne Sulinowo dodajemy 
1.900.000,00zł. Przypomniała, Ŝe w skład naszych dochodów wchodzi sprzedaŜ mienia, która jest 
prawie zerowa i podatki – 4.500.000,00zł. Prosiła, Ŝeby wyobrazić sobie, jakie pieniądze 
pochłaniają szkoły i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Prawdą jest równieŜ to, Ŝe na 
róŜne szkoły ta subwencja jest dzielona w zaleŜności od tego, co wcześniej wymieniła. Trzeba 
mieć równieŜ świadomość tego, Ŝe im mniejsza szkoła, mniejsza liczba dzieci w oddziałach, 
mniejsza ilość dzieci z deficytami, mniej klas integracyjnych, zajęć wyrównawczych – od tego ta 
subwencja zaleŜy. Szkoła, która ma sporo uczniów, nauczycieli w zaleŜności od stopnia 
specjalizacji, dostaje taką a nie inną subwencję. Powiedziała, Ŝe gdyby Zespół Szkół (gimnazjum  
i liceum) w Bornem Sulinowie otrzymał swoją naleŜną subwencję, to Ŝyłby jak pączek w maśle. 
Ale zwracamy się o obcięcie pewnych pozycji w budŜetach tych szkół, Ŝeby mieć środki na 
dołoŜenie do Zespołu Szkół w Łubowie, do szkół podstawowych w Juchowie i w Bornem 
Sulinowie. Prawda jest taka, Ŝe te szkoły mają tylko zapewnione tak naprawdę płace, natomiast 
tniemy na okrągło pozycje pozapłacowe i ograniczamy wydatki. Widzi konieczność łączenia 
oddziałów, Ŝeby istniał jeden oddział 28 uczniów, a nie odrębne klasy po 14 uczniów. Jednak 
wtedy to odbija się na uczniu, bo jeden nauczyciel, zmienia się komfort nauczania, nauczyciel traci 
godziny, a wręcz następuje likwidacja etatu. Jest to tzw. czynnik społeczny, tak samo jak nie 
podnosimy podatków ze względów społecznych. Jednak jest problem, a mówił o tym radny 
Cywiński, tych szkół bardzo mało licznych, bo np. stan zerówki w liczbie 6 uczniów i zerówka 
licząca 27 uczniów. W obu przypadkach jest jeden nauczyciel i za to samo wynagrodzenie. 



 11 

Poinformowała, iŜ mówiła o tym na ostatnim zebraniu z mieszkańcami miejscowości Jeleń, Ŝe jest 
to wysoce niemoralne i niesprawiedliwe w stosunku do nauczyciela. Ale, jeŜeli to jest szkoła  
z tradycjami, środowisko biedne bo biedne, dzieci musiałyby być dowoŜone i rodzice róŜnie by na 
to reagowali, budynek przystosowany, Ŝeby odbywały się zajęcia i budynek, do którego 
przeniesiono świetlicę wiejską, więc te koszty się rozkładają. Gdybyśmy zlikwidowali szkołę, to 
jaki byśmy mieli pomysł na zagospodarowanie tego budynku. Gdy nie będziemy mieli pomysłu, to 
ten budynek będzie wyglądał tak, jak pałac w Juchowie, w Radaczu i inne budynki, które uległy 
zniszczeniu, bo nie były ogrzewane, dozorowane, a to są koszty. Więc zasugerowała, czy nie lepiej 
byłoby utworzyć filii szkoły w Bornem Sulinowie. Wówczas subwencja byłaby naliczana na jedną 
szkołę, a nauczyciele musieliby tam dojeŜdŜać. Był równieŜ pomysł na utworzenie ośrodka,  
w którym byłby psycholog, terapeuta i MGOPS wypełniałby te zadania. Był równieŜ pomysł 
Starosty na ośrodek wychowawczy, ale mieszkańcy na to by się nie zgodzili. Natomiast 
najgorszym pomysłem jest zlikwidować, wyprowadzić i zamknąć szkołę. Być moŜe za parę lat 
stanie się tak, Ŝe trzeba będzie tę szkołę na nowo utworzyć. Ta szkoła, pomimo Ŝe dopłacamy, 
funkcjonuje bardzo oszczędnie. Poinformowała, Ŝe duŜo nas kosztuje równieŜ Szkoła Podstawowa 
w Bornem Sulinowie, do której dopłacamy. Ponadto Zespół Szkół w Bornem Sulinowie w duŜej 
mierze utrzymuje szkoły w Silnowie i w Jeleniu. Kończąc swoje wystąpienie Burmistrz Bornego 
Sulinowa powiedziała, Ŝe jest to temat, nad którym trzeba się pochylić. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ są sprawy, których nie jesteśmy w stanie 
wycenić, bo szkoła to nie tylko nauczanie, ale i ośrodek kultury, jak równieŜ miejsce tradycyjne, 
gdzie ludzie spotykają się i związali się z tym miejscem, a tego nie da się przeliczyć na pieniądze. 
Przyznał jednak, iŜ cięŜko gminie, bo prawie 2 miliony złotych dokłada do szkół, ale nie byłby 
takim zwolennikiem, Ŝe jak się nie opłaca, to natychmiast od razu likwidować. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska dodała, Ŝe 1.900.000,00zł z własnych pieniędzy 
dopłacamy do subwencji, 250.000,00zł kosztują dowozy i 300.000,00 kosztuje przedszkole, czyli 
razem jest to 2.500.000,00zł, a z podatków otrzymujemy 4.500.000,00zł. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek nawiązał do opinii Komisji Rozwoju, w której radny 
Dariusz Palicki poruszył temat termomodernizacji obiektu w Bornem Sulinowie, a w którym 
mieści się Miejska Biblioteka Publiczna oraz Niepubliczne Przedszkole i porządku dookoła. Prosił, 
aby nie wyszło coś takiego, Ŝe jeden drugiemu robi wbrew. Dlatego uwaŜa, iŜ naleŜy wcześniej 
nad tym zapanować i razem zrobić, Ŝeby wyszło jak najlepiej. 
Po tym zapytał, czy ktoś z radnych chce jeszcze zabrać głos. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad pn. „Informacja na 
temat działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie, 
zamierzenia w sprawie optymalizacji gospodarki odpadami na terenie gminy”. 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali sprawozdanie  
z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie za 2010 
rok. Zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
 
PowyŜsze sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska poinformowała, Ŝe na sali obecny jest członek Rady 
Nadzorczej Spółki Pan Andrzej Golus. Jeśli ktoś z radnych będzie miał pytania dotyczące Rady 
Nadzorczej, to on odpowie. 
 
Radny Ryszard Cywiński powiedział, Ŝe zabierał głos na posiedzeniu Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej, gdyŜ zna zasady funkcjonowania Spółki. Prezes na posiedzeniu komisji przedstawił 
budŜet bardzo wyraźnie ze wskazaniem, w którym dziale są straty, a w którym dziale są zyski. 
Nasuwa mu się taka myśl, Ŝe PUK funkcjonuje jeszcze na długach poprzedniej kadencji, bo 
ciągnie się za nim dług kilkuset tysięcy złotych, co odbija się na funkcjonowaniu tej firmy,  
a w rezultacie Spółka nie płaci na czas dostawcom zrębki. Poinformował, iŜ uzyskał informację, Ŝe 
Dolna Odra otwiera następny kocioł i naleŜy się spodziewać, Ŝe pozysk zrębki będzie bardziej  
w kierunku na zachód. W momencie, kiedy PUK nie będzie płacił na czas pieniędzy swoim 
dotychczasowym dostawcom zrębki, to zostanie z tymi dostawcami zrębki, którzy mają najgorszej 
jakości, czyli będzie palił byle czym i chłamem. Z informacji, jaką uzyskano na posiedzeniu 
komisji wynika, Ŝe akurat opalanie zrębką jest wysoce efektywne, bo np. cena 1 gJ za opalanie 
olejem wynosi w granicach 110,00zł, a w przypadku zrębki 50,00zł. Dlatego uwaŜa, Ŝe w tym 
temacie trzeba coś zrobić. Na przykładzie funkcjonowania kierowanej przez niego firmy 
powiedział, Ŝe jeŜeli na czas nie zapłacą Nadleśnictwu, to nie dostaną ani klocka. PUK pobiera 
zrębkę od tegoŜ Nadleśnictwa i jeŜeli będzie płacił po tak długim okresie czasu, bo nie ma 
pieniędzy, to zbliŜy się do granicy pozostania ze śmieciami pozostałymi ze zrębki i wtedy koszt 
wytworzenia 1 gJ będzie duŜo większy. Trzeba więc ten węzeł przeciąć, ale wie, Ŝe będzie to 
następna kosztowna rzecz dla gminy. Jednak w jego ocenie Prezes PUK-u musi mieć środki na 
płacenie dostawcom zrębki, bo inaczej zostanie z niczym. Ponadto wie, iŜ cena po półroczu 
wzrośnie, bo z ostatnich przetargów wynika, Ŝe cena drewna idzie w górę. Stąd teŜ zgłasza prośbę 
o podjęcie działań, Ŝeby dług, który wszedł do Spółki, zniwelować jak najszybciej. Jednocześnie 
zaznaczył, iŜ wie, Ŝe jest cięŜko, ale trzeba się nad tym zastanowić. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe temat jest znany, omawiany był i na 
komisjach i na klubach radnych, jak równieŜ na spotkaniu z Radą Nadzorczą, w którym 
uczestniczył Przewodniczący Rady Miejskiej i przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
Strata PUK-u ciągnie się od wielu lat i nawet, gdy przedsiębiorstwo wypracowuje zysk, to 
przekazuje go na poczet tej straty. Dzisiaj będziemy podejmować uchwałę m.in. o zwiększeniu 
deficytu odnawialnego po to, Ŝeby nie zaciągać kredytów. To nasz ból, Ŝeby na koniec roku z tego 
kredytu odnawialnego rozliczyć się z bankiem i dać te 250 tys. zł dopłaty, aby rozliczyć stratę za 
2006 rok i chociaŜ był wiarygodny Prezes PUK dla banku. Odniosła się teŜ do sytuacji PUK-u  
i opracowywania taryfy na ciepło. Powiedziała, iŜ nie moŜe być teŜ tak, Ŝe PUK będzie dopłacał do 
zrębki, która ma określoną cenę. JeŜeli mamy jakichś dostawców dobrych i się sprawdzili, to 
trzeba ich przytrzymać. Jak ich się nie przytrzyma, to wypną się i pojadą do Dolnej Odry, a my 
paląc tym byle czym i chłamem, o którym mówił radny Cywiński, będziemy tego chłamu 
potrzebowali jeszcze więcej, a nie będzie tego jeszcze więcej, bo nie będzie z czego zapłacić. 
Dlatego te cięcia muszą nastąpić bardzo szybko i Rada Nadzorcza mówiła juŜ o tym pół roku 
temu. Dzisiejsze uchwały, które będziemy podejmować, związane są właśnie z tym. Natomiast 
zwróciła uwagę, Ŝe to gmina jest właścicielem Spółki i jak ta Spółka będzie upadać, to cały aspekt 
finansowy spadnie na gminę, bo i tak będziemy płacić i tak. W związku z tym, po podjęciu na 
dzisiejszej sesji uchwały, strata za 2006 rok będzie pokryta, natomiast opracowując prowizorium 
budŜetowe na 2012 rok, taką dopłatę w naszym budŜecie musimy uwzględnić. UwaŜa teŜ, Ŝe PUK 
musi swoje wydatki racjonalizować, ale z drugiej strony racjonalizując musi przeprowadzać 
inwestycje. Ponadto poinformowała, Ŝe aby PUK mógł wykazać się majątkiem, myśli  
o przekazaniu działki, Ŝeby chociaŜ podnieść ich kapitał, którego praktycznie Spółka nie miała. 
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Radny Ryszard Cywiński powiedział, iŜ popiera stanowisko, Ŝeby doposaŜyć PUK, bo Spółka, 
która wykaŜe na koniec roku debet, ma cały rok schody i nikt się z nią nie liczy. Dlatego z końcem 
roku trzeba podejmować takie działania, Ŝeby Spółka wykazała chociaŜ minimalny zysk. Myśli, Ŝe 
przy udziale Rady Nadzorczej i gminy uda się to zrobić. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poinformował, iŜ uczestniczył w posiedzeniu Rady 
Nadzorczej PUK-u. Informacje, które uzyskał i te działania, które przedsiębiorstwo od stycznia 
tego roku podjęło, trochę optymizmem napawają. Ma nadzieję, Ŝe będzie trochę lepiej i PUK nie 
będzie ciągle na minusie. Gdy PUK inwestował, był na plusie i ma nadzieję, Ŝe to w tym kierunku 
będzie szło. Po tym nawiązał do zapisu w sprawozdaniu informującym o docelowej ilości śmieci, 
które mogą być zgromadzone na wysypisku - 139.200 m3. W związku z tym zapytał, na jaki okres 
czasu wysypisko śmieci jest jak gdyby przygotowane na przyjmowanie odpadów komunalnych, 
pomijając to, Ŝe pozwolenie zintegrowane obowiązuje do 13 lipca 2017 roku. 
 
Prezes Zarządu PUK Otton Wyszomirski powiedział, Ŝe pozwolenie jest, jak będą spełnione po 
drodze wszystkie uwarunkowania. Takim uwarunkowaniem jest teŜ instalacja gazowa, która 
powinna funkcjonować na składowisku od 2012 roku. JeŜeli jej nie będzie, to składowisko moŜe 
zostać zamknięte. Jednym z warunków pozwolenia jest teŜ ograniczony tonaŜ składowanych 
odpadów. W chwili obecnej jest sporządzany operat geodezyjny odnośnie faktycznej ilości 
moŜliwych do składowania odpadów komunalnych w stosunku do istniejących warunków w 
kwaterze pierwszej i drugiej. Wg jego wstępnych wyliczeń wynika, Ŝe jest 3-4 lata pewnego 
składowania. WaŜna jest jednak analiza ekonomiczna, która wskaŜe, czy instalacja gazowa załatwi 
to, czy opłaca się składować na 4 lata, czy teŜ się nie opłaca i trzeba szukać innych rozwiązań. 
Poinformował, Ŝe koszt takiej instalacji gazowej wynosi 200.000,00zł - 300.000,00zł. JeŜeli jednak 
w tym roku uda się sporządzić operat geodezyjny, w którym udokumentowana zostanie właściwa 
pojemność składowiska, to Spółka jeszcze w tym roku wystąpi o przedłuŜenie terminu 
obowiązywania tego zintegrowanego pozwolenia. Myśli, Ŝe na tyle są w stanie to wykonać. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska stwierdziła, Ŝe tak optymistycznie by do tego nie 
podchodziła, o czym mówił Pan Prezes. Jesteśmy przed wprowadzeniem w Ŝycie nowej ustawy 
związanej z odpadami i wszystko moŜe się odwrócić do góry nogami w kierunku bardziej 
negatywnym dla PUK-u. Wszystko idzie w kierunku zamykania wysypisk, a nie przedłuŜania 
okresu ich funkcjonowania. Nasze pozwolenie zintegrowane do 2017 roku jest jednym  
z najdłuŜszych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i nieliczne gminy mają takie 
pozwolenie zintegrowane do tego roku. Większość wysypisk juŜ przestaje funkcjonować w 2012 
roku. Wszystkie działania idą w kierunku spalarni, duŜych wysypisk, segregacji. Nie wie, czy jak 
przeliczymy i rzeczywiście po wejściu w Ŝycie nowej ustawy funkcjonowanie wysypiska, 
odprowadzanie śmieci, dowoŜenie do spalarni, jakie to będą koszty, a jakie to by były koszty, 
gdyby pozwolono nam działać jeszcze do 2017 roku. WaŜne jest, co będzie mniej obciąŜało 
kieszeń mieszkańców, bo wiadomym jest, Ŝe mieszkańcy za to zapłacą. 
 
Radny Mariusz Gorgol zwracając się do Prezesa Zarządu PUK powiedział, Ŝe jest częstym 
bywalcem na wysypisku śmieci i jest zatrwoŜony tym, co jest składane wokół wysypiska. Nie wie, 
co robią z odpadami wielkogabarytowymi, ale jak się wjeŜdŜa na wysypisko po lewej stronie, to te 
odpady i śmieci ogólnie są składowane na terenach zielonych wokół wysypiska. Nie jest to od 
wczoraj, od tygodnia, bo juŜ wcześniej monitował o takiej sytuacji i trzeba to posprzątać. Są tam 
stare rzeczy (eternit, papy) pomieszane ze świeŜymi śmieciami. Zwrócił się z prośbą, Ŝeby w tej 
kwestii coś zrobiono. 
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Prezes Zarządu PUK Otton Wyszomirski powiedział, Ŝe na wysypisku jest regularnie i na bieŜąco 
wie, co się tam dzieje. To, o czym mówił radny Gorgol odnośnie odpadów wielkogabarytowych, 
rzeczywiście ma miejsce. Odpady te składowane są po kaŜdym zrzucie w to miejsce, ale nie są to 
tereny zielone, tylko w pobliŜu terenów zielonych. Na dzień dzisiejszy te odpady są tam 
składowane, później są przebierane z uwagi na ich rodzaje. Część się spala, część wywozi  
i sprzedaje. Ta kupa odpadów zniknie, a to, co radny Gorgol zastał jest po tygodniowym 
przywozie. Sukcesywnie będą to robić, ale cały proces potrwa ze 2-3 miesiące. Jest to trudny 
materiał do przeróbki, a nie posiada ekipy do takich rzeczy. Tym niemniej przyznał rację radnemu 
Gorgolowi, iŜ prawdą jest, Ŝe wygląda to przeraŜająco i nie jest to wszystko tak, jak powinno być. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ czasami jest tak, Ŝe widzi się pewne 
rzeczy codziennie, człowiek się przyzwyczaja i to juŜ nie przeraŜa. Jednak ma nadzieję, Ŝe nowa 
ustawa, która moŜe nas zaskoczyć, da nam na tyle czasu, Ŝe zdąŜymy się do tego przygotować. Tak 
czy siak i tak będą koszty i na pewno będą to koszty olbrzymie tych wszystkich zmian. Chodzi 
jednak o to, Ŝebyśmy nie spóźnili się, Ŝebyśmy przewidzieli i wiedzieli, co nas czeka. 
 
Prezes Zarządu PUK Otton Wyszomirski poinformował, iŜ projekt ustawy dotyczący zmian  
w ustawie o odpadach aktualnie jest w Senacie RP. Jest to czytelny program i wiadomo, co gminę  
i ludzi czeka w temacie odpadów komunalnych. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał radnych, czy ktoś chce w tym temacie zabrać 
głos.  
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przedstawił opinię komisji  
o następującej treści: 

„Analizując sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki  
z o.o. w Bornem Sulinowie za 2010 rok komisja stwierdza, Ŝe zostało ono sporządzone w sposób 
przejrzysty i bardzo czytelny, bowiem kaŜda sfera działalności została dość obszernie opisana, tj. 
gospodarka ciepłownicza, gospodarka odpadami, gospodarka komunalna, gospodarka 
mieszkaniowa i usługi pozostałe.  
Niepokój komisji budzi sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, albowiem w większości działów 
prowadzonej działalności koszty znacznie przekraczają przychody. Przykładami są takie dziedziny 
działalności jak gospodarka ciepłownicza, gospodarka odpadami, gospodarka mieszkaniowa  
i usługi pozostałe. 
ChociaŜ Zarząd Spółki dąŜy do poprawy sytuacji finansowej, nadal występuje niedostatek środków 
obrotowych, o czym świadczą opóźnienia w płatnościach dla dostawców zrębki, co spowodowało 
ograniczenie dostaw w okresie niskich temperatur w grudniu ub. roku i wymusiło pracę kotłowni 
na zapasach oleju opałowego. PowyŜsza sytuacja wpłynęła na wzrost kosztów i spowodowała 
straty w gospodarce ciepłowniczej. 

Niepokojąca jest równieŜ sytuacja w gospodarce odpadami, albowiem inne firmy 
prowadzące działalność w zakresie transportu odpadów komunalnych świadczą swoje usługi 
głównie w mieście Borne Sulinowo, gdzie małym kosztem pozyskują duŜo kontrahentów, 
obniŜając stawki za wywóz odpadów w stosunku do cen ustalonych przez naszą Spółkę. Firmy te 
wypowiadają umowy z kontrahentami w miejscowościach wiejskich, gdzie trudno dojechać lub 
pojedyncze posesje znajdują się w znacznej odległości. W tym stanie rzeczy spółka za podobne 
opłaty musi wykonać usługę niezaleŜnie od lokalizacji odbiorców usług. 

Na posiedzeniu uzyskano równieŜ informację, Ŝe niektóre spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe na terenie miasta znacznie zalegają w stosunku do Spółki z płatnościami za dostawę 
ciepła w sezonie grzewczym i ciepłej wody, traktując PUK jak bank kredytujący.  
W związku z tym komisja uwaŜa za zasadne, aby Zarząd Spółki poprzez swoje uprawnienia nie 
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dostarczał ciepłej wody dla tych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które zalegają  
z płatnościami. Zdaniem komisji takie rozwiązanie w znacznym stopniu przyczyni się do 
bieŜącego regulowania naleŜności, a tym samym zmniejszenia strat w prowadzonej działalności. 
Komisja zwraca uwagę na konieczność podjęcia działań naprawczych zmierzających do 
poprawienia wyników niemal we wszystkich działach prowadzonej działalności, aby straty nie 
stanowiły tak duŜych kwot i przynajmniej koszty równały się z przychodami. 
Komisja wyraŜa równieŜ nadzieję, Ŝe dalsze podejmowane przez Zarząd Spółki działania 
przyczynią się do poprawy wyników w działalności operacyjnej i gospodarczej, a tym samym 
wpłyną na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.”. 
 
Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 10 do 
protokołu. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM ogłosił 15 minut przerwy. 
 
Po przerwie w sesji uczestniczyło 14 radnych. 
 
Przewodniczący RM przystąpił do realizacji punktu porządku obrad pn. „Podjęcie uchwał  
w sprawach”. 
 
 
 
Ad 11. 
Podjęcie uchwał. 
 
 
11.1 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej połoŜonej w obrębie Uniemino – działka nr 112 o pow.0,0837 ha). 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do radnych, czy mają uwagi do projektu 
uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IX/107/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 maja 2011 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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11.2 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej połoŜonej w Bornem Sulinowie – działka nr 37/124 o pow.0,0241 ha). 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
Zapytał teŜ, czy ktoś z radnych chciałby na temat tego projektu uchwały zabrać głos. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zabrał głos na temat przedmiotowej uchwały  
i poinformował o sytuacji związanej z podejmowaną uchwałą. Poinformował, iŜ pozwolił sobie 
zajrzeć do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo i bardzo 
skrupulatnie zapoznał się z całą sytuacją tej nieruchomości. Powiedział, Ŝe w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo w przedmiotowym terenie widoczna 
jest linia rozgraniczająca tereny o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych zasadach zagospodarowania: 
- 200MN,Ut – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki, 
- 196US – teren sportu i rekreacji (wielofunkcyjny zespół sportowo rekreacyjny – hala sportowa, 

boiska itp.). 
W pobliŜu przedmiotowej nieruchomości widoczne są ciągi komunikacyjne: 
- 322 KDW biegnący z ulicy Reja i łączący się bezpośrednio z terenem, który w uchwale 

proponuje się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicielki działki przyległej 
oznaczonej nr 37/30 w celu poprawy warunków jej zagospodarowania oraz 

- 321 KDW z ulicy Słowackiego łączący teren tzw. Placu Defiladowego stanowiący połączenie 
komunikacyjne ze wspomnianą ulicą Słowackiego. 

Dwie drogi komunikacyjne wychodzące bezpośrednio z Placu Defiladowego są utwardzone  
i pokryte asfaltem w stanie ogólnym, który moŜna określić jako dobry. SprzedaŜ na rzecz 
właścicielki przyległej działki drogi komunikacyjnej spowoduje w przyszłości utrudnienia 
komunikacyjne w tym rejonie. Podkreślił z całą stanowczością, Ŝe obecne przeznaczenie terenu 
będącego przedmiotem uchwały jest odmiennie inne i nawet, gdyby Rada Miejska w Bornem 
Sulinowie wyraziła zgodę na zbycie tej nieruchomości, to nie przyczyni się to do poprawy 
warunków jej zagospodarowania ze względu na znacząco róŜne zapisy w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego obecnej właścicielki działki sąsiedniej, ubiegającej się o zakup 
w trybie bezprzetargowym oznaczonej w uchwale nr 37/124. W przypadku jej sprzedaŜy nie 
będzie moŜliwe scalenie tych działek ze względu na odmienne zapisy w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo, a zatem będą to dwie oddzielne działki 
o róŜnym przeznaczeniu. Po tym przypomniał najistotniejszy zapis z planu dotyczący 
nieruchomości oznaczonej symbolem 196 US: Teren sportu i rekreacji (wielofunkcyjny zespół 
sportowo rekreacyjny – hala sportowa, boiska itp.). Punkt 3 dla wspomnianego rejonu dotyczący 
zasad i warunków podziału nieruchomości brzmi: zakaz podziału terenu. W związku z tym 
wspomniany zapis eliminuje w części zamiar, jaki jest intencją wyraŜoną w uchwale rozpatrywanej 
przez Radę Miejską. W związku z przytoczonymi wcześniej uwarunkowaniami wspomniana 
uchwała nie moŜe zostać z tego powodu pozytywnie rozpatrzona przez Radę Miejską w Bornem 
Sulinowie. 
 
W trakcie trwania sesji doszedł 1 radny – aktualnie uczestniczyło 15 radnych. 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do radnych, czy ktoś chce zabrać głos w tej 
sprawie. 
 
Radny Ryszard Cywiński powiedział, Ŝe pewne informacje na temat tej działki uzyskali na 
posiedzeniu Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. W uzasadnieniu do projektu uchwały jest 
napisane, Ŝe przedmiotowa działka jest zbędna i moŜna ją zbyć na polepszenie funkcjonowania 
działki sąsiedniej. Na komisji ustalono, Ŝe moŜna sprzedać te 240 m², bo to nie jest jakaś wielka 
sprawa. Natomiast teraz słyszy, Ŝe działka nieprawnie podzielona i jest odmienne przeznaczenie 
działek. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska wyjaśniła, Ŝe Urząd nic nie dzielił, a radny 
Czerniawski mówił o dwóch róŜnych funkcjach działek i o przeznaczeniu. Nas to nie interesuje. 
Wnioskodawca chce nabyć ten kawałek ziemi po to, Ŝeby uregulować stan prawny budynku, który 
został wybudowany. 
 
Radny Dariusz Czerniawski jeszcze raz prosił o wzięcie pod uwagę tego, Ŝe jest to droga. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, Ŝe to nie jest działka drogowa, tylko część  
z działki zabudowanej, to nie jest fizycznie pas asfaltu i nie jest to droga publiczna ani 
wewnętrzna. 
 
Radny Dariusz Czerniawski stwierdził, iŜ to czy nazywamy drogą czy nie, wynika z miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Ten pas, który chcemy sprzedać bezpośrednio łączy się  
z drogą oznaczoną w mpzp nr 322 KDW i jest to jedyny sposób dojazdu od ul. Reja. Natomiast  
z drugiej strony łączy się bezpośrednio z drogą nr 321 KDW i jest to jedyny sposób dojazdu od ul. 
Słowackiego. Te dwa ciągi komunikacyjne mają pewien sens mając na uwadze imprezy, które 
organizowane są w tym rejonie miasta. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ myśli, Ŝe radni mieli moŜliwość 
zapoznania się ze wszystkimi argumentami, które zostały precyzyjnie przedstawione. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do Wiceprzewodniczącego RM  
o przeczytanie jeszcze raz przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał ponownie projekt uchwały w sprawie 
zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej połoŜonej w Bornem Sulinowie – działka nr 37/124 o pow.0,0241 ha). 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 8 radnych, 
- przeciw głosowało 7 radnych (głosów wstrzymujących się nie zgłoszono). 
 
Uchwała Nr IX/108/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 maja 2011 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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11.3 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej połoŜonej w Bornem Sulinowie – działka nr 9/46 o pow.0,0602 ha). 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do radnych, czy mają uwagi do projektu 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię negatywną. Zdaniem komisji przedmiotowa nieruchomość niezabudowana 
oznaczona nr 9/46 powinna być sprzedana razem z nieruchomością niezabudowaną oznaczoną  
nr 9/47 w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do radnych, czy ktoś chce zabrać głos na 
temat tego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 11 radnych, 
- przeciw głosowało 3 radnych, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała Nr IX/109/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 maja 2011 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
Radny Ryszard Cywiński stwierdził, iŜ myśli, Ŝe doszło do jakiegoś nieporozumienia. 
Przewodniczący komisji przed chwilą przeczytał, Ŝe komisja jest przeciwna a głosuje za podjęciem 
tej uchwały. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek wyjaśnił, Ŝe opinia komisji nie jest obligatoryjną dla 
radnych i kaŜdy radny moŜe podejmować decyzję, jaką chce. Natomiast w trakcie obrad komisji 
zapadają decyzje większością głosów. 
 
 
11.4 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej połoŜonej w Bornem Sulinowie – działka nr 9/47 o pow. 0,3001 ha). 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do radnych, czy mają uwagi do projektu 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię negatywną. Komisja uwaŜa za celowe, aby na następną sesję przygotować projekt 
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uchwały w sprawie zbycia nieruchomości uwzględniający nieruchomości niezabudowane 
oznaczone działkami nr 9/46 oraz nr 9/47 i ich zbycie w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do radnych, czy ktoś chce zabrać głos na 
temat tego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 11 radnych, 
- przeciw głosował 1 radny, 
- wstrzymało się od głosu 3 radnych. 
 
Uchwała Nr IX/110/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 maja 2011 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
11.5 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu uŜytkowego o 
pow. uŜytk. 66,00 m² w Łubowie, połoŜonego w budynku przy ul. Kościuszki 52 wraz z 
pomieszczeniami przynaleŜnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku oraz działce gruntu). 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do radnych, czy mają uwagi do projektu 
uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną.  
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IX/111/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 maja 2011 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
11.6 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie (zmieniony 
projekt przedmiotowej uchwały; zmiana dotyczy pkt 5 w § 1, a mianowicie zamiast Krzysztofa 
Zająca proponuje się powołanie w skład Rady Społecznej Tomasza Skowronka). 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do radnych, czy mają uwagi do projektu 
uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja wydała opinię 
pozytywną.  
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- przeciw nie głosował Ŝaden radny, 
-  wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała Nr IX/112/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 maja 2011 r.  
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie 
została podjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
11.7 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały o zmianie 
uchwały w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew rosnących w Parku Miejskim  
w Bornem Sulinowie. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do radnych, czy mają uwagi do projektu 
uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja wydała opinię 
pozytywną.  
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja równieŜ 
zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IX/113/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 maja 2011 r.  
o zmianie uchwały w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew rosnących w Parku 
Miejskim w Bornem Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do 
protokołu. 
 
 
11.8 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór rady sołeckiej  
(w międzyczasie ustalono termin na 9 czerwca 2011 r. godz. 18.00). 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do radnych, czy mają uwagi do projektu 
uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IX/114/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 maja 2011 r.  
w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór rady 
sołeckiej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
11.9 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2011. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do radnych, czy mają uwagi do projektu 
uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IX/115/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 maja 2011 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2011 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
11.10 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji 
papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do radnych, czy mają uwagi do projektu 
uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
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Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska wyjaśniła, Ŝe w tak cięŜkich warunkach nie stać nas 
na to, Ŝeby w sposób nieskończony zadłuŜać gminę i Ŝeby zaciągać nowe kredyty, obciąŜając w ten 
sposób wskaźnik zadłuŜenia. Z tego wskaźnika zadłuŜenia powoli będziemy schodzić i jest on 
optymistyczny w załoŜeniu, Ŝe sprzedaŜe mienia dobrze pójdą i wówczas spadnie do 44,5%. 
Równocześnie nie moŜemy sobie pozwolić na to, Ŝeby nie zrealizować inwestycji. Więc określamy 
w ten sposób realizację inwestycji, Ŝeby mieściła się ona w realiach spłacanych kredytów. Jak na 
ten rok zakładaliśmy, Ŝe spłacimy kredyty do 1 mln zł, to załoŜyliśmy, Ŝe w granicach tego 
moŜemy zaciągnąć jak gdyby następny kredyt i realizować inwestycje, a wskaźnik pozostanie na 
tym samym poziomie. 
Skonstruowaliśmy wspólnie ten budŜet tak, Ŝeby był budŜetem zrównowaŜonym, tzn. wydatki są 
równe wpływom i budŜet się bilansuje. Kiedy budŜet gminy jest zrównowaŜony, to wówczas z 
tego budŜetu nie moŜemy wydatkować na inwestycje, bo inwestycje moŜemy realizować z naszych 
dochodów. PoniewaŜ musimy zakładać spłatę kredytów, musimy zaciągnąć kredyt nie na 
inwestycje, które realizowane są zgodnie z zapisami budŜetu z naszych dochodów, tylko na spłatę 
kredytów. Ponadto powiedziała, iŜ gdybyśmy skonstruowali budŜet zakładając deficyt na 
inwestycjach, wówczas musielibyśmy zaciągnąć kredyt na inwestycje. Zaciągając kredyt na 
inwestycje, zwiększony zostałby wskaźnik zadłuŜenia. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IX/116/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 maja 2011 r.  
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 
tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
11.11 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2006 
rok. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do radnych, czy mają uwagi do projektu 
uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr IX/117/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 maja 2011 r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na częściowe pokrycie straty bilansowej 
za 2006 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
11.12 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do radnych, czy mają uwagi do projektu 
uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IX/118/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 maja 2011 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
11.13 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-
2026. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do radnych, czy mają uwagi do projektu 
uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IX/119/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 maja 2011 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2011-2026 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
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11.14 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Borne Sulinowo  
a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie dotyczącego 
przedłuŜenia terminów spłaty zobowiązań wynikających z zaległych faktur VAT oraz na cesję tych 
wierzytelności na bank wybrany w trybie określonym w ustawie z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do radnych, czy mają uwagi do projektu 
uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IX/120/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 maja 2011 r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Borne Sulinowo  
a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie dotyczącego 
przedłuŜenia terminów spłaty zobowiązań wynikających z zaległych faktur VAT oraz na 
cesję tych wierzytelności na bank wybrany w trybie określonym w ustawie z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 
zm.) została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
11.15 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o likwidacji 
Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2  
w Szczecinie. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do radnych, czy mają uwagi do projektu 
uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr IX/121/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 maja 2011 r.  
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
o likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. 



 25 

Energetyków 2 w Szczecinie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do 
protokołu. 
 
Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 26 i nr 27 do protokołu. 
 

Po tym Przewodniczący RM przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
pn. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.”. 
 
 
Ad 12. 
 
W punkcie sesji pn. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych” głos zabrali: 
 
- Radny Ryszard Cywiński zapytał, czy coś się poprawiło w sferze pracowników publicznych  

i interwencyjnych celem zaangaŜowania ich w pracach na terenach wiejskich. Na terenie gminy 
prowadzona jest inwestycja wodociągowo-kanalizacyjna i poodkrywały się róŜne miejsca, 
które straszą na terenie wiejskim, a zbliŜa się sezon letni. W związku z tym uwaŜa, Ŝe 
naleŜałoby zaangaŜować trochę środków i osób do prac porządkowych na terenach wiejskich. 
Powiedział teŜ, Ŝe w niektórych miejscowościach kończą się prace w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej. W związku z tym zwrócił się z prośbą, Ŝeby odciąŜyć Pana Zająca  
z pewnych zadań, a właśnie skierować częściej w teren, Ŝeby zobaczył, jakie w wyniku 
prowadzonych robót wodociągowo-kanalizacyjnych naleŜy wykonać naprawy dróg gminnych  
i dopilnował wykonawcę robót, aby drogi gminne zostały przywrócone do stanu, w jakim były. 
Wskazany byłby takŜe częstszy kontakt pracownika z sołtysami, którzy wiedzą, gdzie i które 
drogi wymagają naprawy, czy były naprawiane czy nie. 
Ponadto zwrócił się z apelem do Przewodniczącego Rady Miejskiej, Ŝeby sesje organizował 
nie o godz. 16.00, tylko wczesnym popołudniem. Powiedział, Ŝe na sesje przyjeŜdŜają równieŜ 
sołtysi, którzy w tym dniu chcieliby załatwić pewne sprawy z pracownikami Urzędu, 
wykorzystując w tym celu przerwy w obradach. Organizowanie sesji o godz. 16.00 
uniemoŜliwia to. Ponadto uwaŜa, Ŝe ta godzina jest za późna, bo jak w pracy dobrze popracuje 
przez 8 godzin, to później jego myślenie jest juŜ trochę przytępione - na pół gwizdka. Dlatego 
prosił Przewodniczącego RM, Ŝeby miał trochę litości i w godzinach wcześniejszych 
organizował sesje. 

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska udzieliła następujących odpowiedzi: 
1. Odnosząc się do poruszonej kwestii robót publicznych i prac interwencyjnych powiedziała, 
Ŝe aktualnie nie ma szans na zatrudnienie większej liczby osób w ramach tych prac. 
Poinformowała, Ŝe jedyne, co zdobyliśmy to 3 miejsca na roboty publiczne i 5 staŜy  
z uwzględnieniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jedyne co mamy co miesiąc, to 
roboty społecznie uŜyteczne i te osoby są kierowane do sołectw. I to jest wszystko. 
Przedsiębiorcy równieŜ nie dostają ludzi. Jest jednak szansa na uzyskanie takich 
pracowników w miesiącu czerwcu, bowiem Starostwo Powiatowe złoŜyło wniosek na 
zewnętrzne pieniądze z przeznaczeniem na aktywizację miejsc pracy i przedsiębiorców 
głównie, a przy tej okazji na prace publiczne. Ponadto szansa być moŜe pojawi się bliŜej 
jesieni, jak zgodzą się nasi dłuŜnicy mieszkań komunalnych i socjalnych odpracowywać za 
zadłuŜenie. 

2. Odnośnie dróg gminnych poinformowała, Ŝe przejechała po drogach w sumie w tym roku 
12 godzin i Pan Zając równieŜ objeŜdŜał drogi. Oprócz tego Pan Zając ma do wykonania 
równieŜ inne rzeczy, które się odbywają. Wczoraj np. był na ZUD-zie, za chwilę jakieś 
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rozbiórki, które trwają, sprawy oświetlenia - spotkania na dalszy etap. Sołtysi z nami 
równieŜ współpracują. Powiedziała, Ŝe odbyło się spotkanie z sołtysami, na którym bardzo 
szczegółowo zostały omówione potrzeby i zakres remontów dróg gminnych. Sołtysi 
wiedzą, gdzie drogi nie będą robione i które drogi będą naprawiane w ramach 
zaplanowanych środków finansowych w budŜecie gminy. Oprócz tych zaplanowanych do 
remontów dróg, przy okazji Ekomelu zaczynamy naprawiać nasze drogi. Odbywać się to 
będzie na wpół sposobem gospodarczym, bo za to kruszywo staramy się nie płacić  
a pozyskujemy je od firmy zajmującej się rozbiórkami w Kłominie.  Pozyskujemy równieŜ 
kruszywo z rozbiórek placów w Bornem Sulinowie. Stwierdziła, Ŝe sukcesywnie 
wchodzimy z robotami na drogi gminne i w pierwszej kolejności naprawiana będzie droga 
Kucharowo-Grzywnik. Ponadto radni równieŜ objechali drogi gminne i niektóre z dróg, 
które zostały zaproponowane do remontu przez sołtysów, nie uzyskały akceptacji Komisji 
BudŜetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej. Z remontu jednej drogi trzeba będzie 
zrezygnować, a chodzi o drogę Radacz – Kolonia Radacz. Na koniec poinformowała, iŜ 
jeŜeli pozyskamy pracowników publicznych, to jeden pracownik zostanie skierowany do 
gminnej brygady remontowo-budowlanej, a reszta zostanie skierowana na wioski. 

 
- Radny Dariusz Skiba zapytał o stan wody w Bornem Sulinowie, bo dawno o tym nie 

rozmawialiśmy, a mówiliśmy tylko o podwyŜce ceny wody. Chciałby się dowiedzieć, jaka jest 
aktualna sytuacja z tym związana, czy coś się nie zmieniło i co będzie dalej. Nie chciałby, Ŝeby 
znowu coś wybuchło odnośnie wody, bo ponownie będzie problem i wrócimy do tematu. 
Następnie zapytał, czy drogi dojazdowe do Okola są gminne czy leśne. Poinformował, iŜ był 
dwa razy w tej miejscowości i jadąc zabłądził, bo nie ma Ŝadnych znaków. Jest znak wyjazdu  
z Uniemina i dalej nie ma juŜ nic. Ponadto w imieniu mieszkańców Okola zwrócił się z prośbą 
o wybudowanie oświetlenia drogowego, gdyŜ jest to jedyna miejscowość, która nie ma takiego 
oświetlenia. 

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska udzieliła poniŜszych odpowiedzi: 
1. W sprawie wody powiedziała, iŜ moŜe być tak, Ŝe znowu coś wybuchnie. Na dzisiaj 

informacje są bardzo optymistyczne, stan wody nie ulega zmianom, woda podawana jest  
z pierwszego ujęcia, a wskaźniki są bardzo bezpieczne. Oprócz załoŜonych filtrów 
węglowych jest prowadzone uzdatnianie na te wszystkie substancje chemiczne, które się 
pokazały. Dalej trwają prace wokół Matexu, robione są odwierty celem zlokalizowania 
źródła i wskazania sprawcy. Zaznaczyła, Ŝe te działania prowadzone są przez Inspekcję 
Ochrony Środowiska i Sanepid. Natomiast z naszej strony sporządzana jest dokumentacja 
na wykonanie odwiertu o głębokości 70 m. Da nam to moŜliwość poboru wody z innego 
miejsca aniŜeli te 2 ujęcia dotychczasowe - na wszelki wypadek. Natomiast sama 
koncepcja wybudowania i podłączenia ujęcia wody do tego istniejącego, spoczywa na 
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku. Ponadto woda jest bardzo 
często badana. 

2. Odnośnie drogi dojazdowej do Okola powiedziała, Ŝe musimy zobaczyć czyja to jest droga 
i wówczas podjęte zostaną działania w tym zakresie. 

3. Odnosząc się do poruszonej kwestii oświetlenia drogowego powiedziała, Ŝe zakończyliśmy 
bardzo ambitny plan i pozostaje nam ostatnia część realizacji modernizacji oświetlenia 
drogowego, czyli dostawienie dodatkowych punktów świetlnych. WiąŜe się to  
z kolosalnymi kosztami, nie stać nas na to, ale będziemy to robić i starać się odliczać  
z amortyzacji. Poinformowała, Ŝe kończone są prace oświetleniowe w Strzeszynie, czeka 
Ciemino i czeka Piława (1 lampa). Te zadania planowane są na ten rok. W dalszej 
kolejności prace będą prowadzone wg planu i tak, jak pozwolą nam finanse. Powiedziała 
teŜ, Ŝe budowa oświetlenia drogowego w Okolu na ten rok nie jest planowana. 
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Po tym głos zabrał Przewodniczący RM Tomasz Skowronek, który powiedział, Ŝe na pytanie 
dotyczące godziny rozpoczęcia sesji odpowie w punkcie dotyczącym ustalenia terminu następnej 
sesji. 
 
Na koniec głos zabrał Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o.  
w Bornem Sulinowie Otton Wyszomirski, który w imieniu Spółki podziękował radnym za tak 
powaŜne potraktowanie problemów Spółki i podjęcie stosownych uchwał na dzisiejszej sesji. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM przeszedł do realizacji punktu pn. „Ustalenie terminu następnej sesji”. 
 
 
Ad 13. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poinformował, iŜ podjął decyzję, Ŝe sesje odbywać się 
będą w godzinach popołudniowych w dni, które są związane z pracą Urzędu, czyli w czwartki.  
Ta sesja teŜ wstępnie była zwoływana na czwartek, ale z pewnych przyczyn musiała zostać 
przesunięta na środę. Przyznał, iŜ rzeczywiście godzina 16.00 to zbyt późno, dlatego godz. 14.30 
czy 15.00 będzie odpowiednią porą. PoniewaŜ kolidowało to z obowiązkami zawodowymi kilku 
radnych i z innymi zobowiązaniami, podjął taką decyzję.  
 
Ustalono, Ŝe następna Sesja odbędzie się 30 czerwca 2011 r. o godz. 14.30. 
 
 
Ad 14. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 
zamknął IX Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 16.00 do godz. 18.30. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 


