
P R O T O K Ó Ł   Nr  VIII/2011  

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 21 kwietnia 2011 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
VIII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 21 kwietnia 2011 r. otworzył 

Przewodniczący Rady Miejskiej TOMASZ SKOWRONEK.  
 
Na wstępie powitał Panią Burmistrz Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę Burmistrza 
Bogdana Korpala, Zastępcę Prezydenta Koszalina ds. Polityki Gospodarczej Andrzeja Kierzka, 
Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Szczecinku Adama Serafina, 
Komendanta Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie Andrzeja Dziemianko, Komendanta StraŜy 
Miejskiej w Bornem Sulinowie Ryszarda Ihnatowa, przedstawicieli Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Szczecinku ElŜbietę Wojciechowską i Marcina Szybistego oraz Dyrektora Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie Marka Dobrowolskiego. Po tym powitał wszystkich 
innych obecnych na sali, w tym 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 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 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 12 projektu uchwały w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany 
ma być wybór sołtysa i rady sołeckiej. Wyjaśniła, Ŝe projekt uchwały dotyczy sołectwa Starowice; 
zebranie ustalone w poprzednim terminie było nieskuteczne - nie odbyło się z uwagi na małą 
liczbę uczestników tj. 2 osoby. Ponadto poinformowała, Ŝe zmieniony został projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia 
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, bowiem w międzyczasie dokonano wyboru 
nowych sołtysów w sołectwach Komorze i Śmiadowo i istnieje konieczność zmiany zapisów  
w imiennym wykazie inkasentów. PowyŜsze projekty uchwał zostały dzisiaj rozłoŜone na stole  
i radni mają je przed sobą. 
Powiedziała, Ŝe w sesji uczestniczy Zastępca Prezydenta Koszalina, który ma dzisiaj równieŜ inne 
waŜne obowiązki i musi wrócić do Koszalina. Dlatego zwróciła się z wnioskiem, aby projekt 
uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie 
realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „System gospodarki odpadami i budowa zakładu 
termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego” ujęty w porządku 
obrad w pkt 12 jako ppkt 2, przesunąć i wprowadzić po pkt 8 Wolna Trybuna. 
 
Innych propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
W trakcie trwania obrad przybył 1 radny - aktualnie w sesji uczestniczyło 14 radnych. 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zaproponował, aby projekt uchwały ujęty w porządku 
sesji w pkt 12 jako ppkt 2 wprowadzić po Wolnej Trybunie jako pkt 8a, natomiast dodatkowy 
projekt uchwały wprowadzić jako ostatni projekt uchwały w bloku uchwał tj. w pkt 12. 
Po tym poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski dotyczące wprowadzenia zmian w porządku 
sesji: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Zgłoszone wnioski zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 21 kwietnia 2011 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr VII/2011 z 30.03.2011 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. 
8a. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego  
      w zakresie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „System gospodarki odpadami i budowa  
      zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego”. 
9. Informacje komendantów Państwowej StraŜy PoŜarnej i Ochotniczych StraŜy PoŜarnych  

o stanie bezpieczeństwa poŜarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo za 2010 rok oraz 
określenie istotnych zagroŜeń poŜarowych. 

10. Sprawozdania komendantów Policji i StraŜy Miejskiej o stanie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego za 2010 rok oraz określenie zagroŜeń i osiągniętych wyników. 

11. Opieka zdrowotna w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń medycznych w 2010 roku, 
kontrakty na 2011 rok, problemy i zamierzenia na przyszłość. 

12. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Borne Sulinowo w okresie od 22 maja 2011 r. 
do 21 maja 2012 r.; 

2) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej połoŜonej w Krągach – działka nr 409/3 o pow.0,0529 ha); 

3) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej połoŜonej w Krągach – działka nr 409/4 o pow.0,0368 ha); 

4) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej połoŜonej w Krągach – działka nr 409/5 o pow.0,0345 ha); 

5) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej połoŜonej w Krągach – działka nr 409/7 o pow.0,0315 ha); 

6) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej połoŜonej w Krągach – działka nr 409/8 o pow.0,0310 ha); 

7) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej połoŜonej w Krągach – działka nr 409/9 o pow.0,0303 ha); 

8) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej połoŜonej w Krągach – działka nr 409/10 o pow.0,0294 ha); 

9) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej połoŜonej w Krągach – działka nr 409/11 o pow.0,0290 ha); 

10) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej połoŜonej w Krągach – działka nr 409/12 o pow.0,0458 ha); 
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11) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej połoŜonej w Krągach – działka nr 409/13 o pow.0,0213 ha); 

12) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej połoŜonej w Krągach – działka nr 409/14 o pow.0,0169 ha); 

13) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej połoŜonej w Krągach – działka nr 409/15 o pow.0,0148 ha); 

14) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
mieszkalnego nr 2 przy Al. Niepodległości 30A); 

15) dzierŜawy na okres 6 m-cy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. kolejnej dzierŜawy części tj.0,3400ha z nieruchomości przy ul Wojska Polskiego  
w Bornem Sulinowie – dz. nr 89/22); 

16) wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Borne Sulinowo (dot. darowizny nieruchomości w m. Jeleń na rzecz Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie w celu regulacji stanu prawnego drogi 
krajowej nr 20); 

17) przyłączenia ulic Ogrodowej, Biwakowej, Sportowej, NadbrzeŜnej, Turystycznej, 
Chabrowej połoŜonych w miejscowości Borne Sulinowo do jednostki pomocniczej – 
Osiedla nr 1 w Bornem Sulinowie, 

18) ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór rady sołeckiej; 
19) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, 

określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso; 
20) zmieniająca uchwałę Nr XVI/189/2008 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz 

terminu płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy 
Borne Sulinowo; 

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

2011-2026; 
23) ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór rady sołeckiej. 

 
13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
14. Ustalenie terminu następnej sesji. 
15. Zamknięcie sesji. 
 

Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe musi opuścić sesję, bowiem czeka go 
bardzo waŜna wizyta u lekarza w Koszalinie dotycząca jego stanu zdrowia. W związku z tym 
przekazał Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Dariuszowi Czerniawskiemu dalsze 
prowadzenie obrad. Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek opuścił Sesję Rady 
Miejskiej. 
 
Aktualnie w Sesji uczestniczyło 13 radnych. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, Ŝe punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane i przystąpił do realizacji pkt 3 pn. „Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady 
Miejskiej”. 
 
 
Ad 3. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe protokół poprzedniej Sesji Rady 
Miejskiej Nr VII/2011 był wyłoŜony do wglądu i radni mieli moŜliwość zapoznania się z jego 
treścią. Zapytał, czy są uwagi do protokołu. 
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Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Wiceprzewodniczący RM poddał pod głosowanie 
przyjęcie protokołu Sesji Rady Miejskiej Nr VII/2011 z 30 marca 2011 r.: 
− za głosowało 13 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr VII/2011 z 30 marca 2011 r.  
został przyjęty. 
 
Wiceprzewodniczący RM przystąpił do realizacji punktu pn. „Sprawozdanie Burmistrza  
z działalności w okresie międzysesyjnym”. 
 
 
Ad 4. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe sprawozdanie z działalności 
Burmistrza w okresie międzysesyjnym otrzymali wszyscy radni. Dzisiaj takŜe radni otrzymali 
uzupełnienie do sprawozdania z działalności Burmistrza. Po tym zapytał, czy są uwagi do 
sprawozdania. Zwrócił się równieŜ do Pani Burmistrz, czy chce przekazać jakieś dodatkowe 
informacje.  
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z uzupełnieniem stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska przedstawiła dalszych nowo wybranych sołtysów, 
którzy uczestniczą w dzisiejszej sesji. Powiedziała, Ŝe Sołectwo Piławę reprezentuje Pani Ewa 
Schmidt, Sołectwo Komorze - Pani Iwona Worsowicz i Sołectwo Śmiadowo – Pan Robert Łyszcz. 
 
W trakcie trwania obrad doszła 1 radna – aktualnie w sesji uczestniczyło 14 radnych. 
 
Po tym Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji punkt pn. 
„Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu”. 
 
 
Ad 5. 
 
W punkcie sesji pn. „Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu” głos zabrał 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Zając. Poinformował, Ŝe ostatnia sesja Rady 
Powiatu Szczecineckiego dotyczyła głównie zmian w budŜecie, jak równieŜ podległa jednostka 
składała sprawozdanie ze swojej działalności, a mianowicie Powiatowy Urząd Pracy. Ponadto 
został zmieniony statut Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie i Państwowego Domu 
Dziecka w Szczecinku. Pozostałe tematy dotyczyły budŜetu powiatu. Spraw, które ściśle 
dotyczyłyby Gminy Borne Sulinowo nie było omawianych. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji punktu pn. „Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady”. 
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Ad 6. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
„W okresie od ostatniej Sesji odbyły posiedzenia dwie komisje Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie, a mianowicie: 
 
Komisja BudŜetowo-Gospodarcza odbyła jedno posiedzenie, na którym: 
1. Zapoznano się z informacją o prowadzonych pracach w zakresie zagospodarowania 

przestrzennego w gminie Borne Sulinowo. 
2. WyraŜono opinię w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu  

z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przygotowania i wyposaŜenia bazy Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim. 

3. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w dniu 21 kwietnia 
2011 r. 

 
Komisja Rozwoju odbyła równieŜ jedno posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się 
następująco: 
1. Opieka zdrowotna w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń medycznych w 2010 roku, 

kontrakty na 2011 rok, problemy i zamierzenia na przyszłość. 
2. Stan bezpieczeństwa i porządku w Gminie Borne Sulinowo za 2010 rok - sprawozdania 

komendantów Policji i StraŜy Miejskiej. 
3. Stan bezpieczeństwa poŜarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2010 roku - 

sprawozdania komendantów Państwowej StraŜy PoŜarnej i Ochotniczych StraŜy PoŜarnych. 
4. Sprawozdanie z realizacji 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 r. 

5. WyraŜenie opinii w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu  
z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przygotowania i wyposaŜenia bazy Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim. 

6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
1) wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji 

przedsięwzięcia pod nazwą „System gospodarki odpadami i budowa zakładu termicznego 
przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego”; 

2) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok (w zakresie działania 
komisji). 

 
Komisja Rewizyjna nie odbyła posiedzenia. 
NajbliŜsze posiedzenie odbędzie się w dniu 28 kwietnia br., a tematem będzie kontrola realizacji 
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. 
 
W dniu 6 kwietnia 2011 r. na moje ręce wpłynął Apel radnych Rady Miejskiej w Białym Borze  
w sprawie podwyŜek cen wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Apel dotyczy nie popierania 
projektu uchwały wprowadzającego nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków przedłoŜone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Spółkę z o.o. w Szczecinku (wszyscy radni otrzymali ksero apelu). 
 
W dniu 7 kwietnia 2011 r. uczestniczyłem w Gali Konkursu „Mocarz Gospodarczy Powiatu 
Szczecineckiego 2010”.  
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Trzy statuetki „Mocarza 2010" trafiły do rąk mieszkańców gminy Borne Sulinowo: 
1) w kategorii „Najlepszy Produkt Roku” - specjalność kuchni Trattorii „Crispiano” - Agnieszki 

Szewczyk,  
2) w kategorii „Pozagospodarcze Wydarzenie, Osobowość Roku” - VII Międzynarodowy Zlot 

Pojazdów Militarnych "Gąsienice i Podkowy" - Teresa i Bogumił Turowscy,  
3) w kategorii „Rolnicze Przedsięwzięcie Roku” - budowa kompleksu obór Spółki Rolniczej 

Juchowo.”. 
 
Po tym Wiceprzewodniczący RM przeszedł do realizacji punktu obrad pn. „Wystąpienia 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy”. 
 
 
Ad 7. 
 
W punkcie sesji pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy” głos zabrała 
Sołtys sołectwa Radacz Halina Jaskółka. Korzystając z obecności radnego powiatowego zwróciła 
się z prośbą, Ŝeby w imieniu mieszkańców całej gminy podjął działania zmierzające do napisania 
projektu czy wyodrębnienia jakichś środków finansowych z przeznaczeniem na wysprzątanie 
terenów brzegów jezior na terenie naszego powiatu. Poinformowała, Ŝe jest taka potrzeba, ludzie 
co roku przyjeŜdŜają, zostawiają śmieci i jeszcze się nie zdarzyło, Ŝeby ktoś te brzegi jezior 
posprzątał. Są przecieŜ właściciele jezior, a cały czas obowiązek sprzątania spoczywa na gminie. 
Wiadomym jest, Ŝe gmina nie otrzymuje tylu pracowników w ramach prac publicznych czy 
społecznie uŜytecznych, Ŝeby te tereny posprzątać. Tyle się mówi o ochronie środowiska  
a w zasadzie nic się w tym kierunku nie robi, bo widzi to po jeziorze leŜącym na terenie jej 
sołectwa. Dlatego bardzo prosiła, Ŝeby choć raz taki wniosek wypłynął z powiatu i wykonane 
zostały jakieś podjazdy, czy zostały ustawione kosze na śmieci. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Zając obiecał, Ŝe na najbliŜszej sesji złoŜy 
interpelację w tej sprawie. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji punktu obrad pn. „Wolna 
Trybuna”. 
 
 
Ad 8. 
 
W Wolnej Trybunie głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeszedł do realizacji punktu obrad. pn. „Podjęcie 
uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie 
realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „System gospodarki odpadami i budowa zakładu 
termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego”. 
 
 
Ad 8a. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do Zastępcy Prezydenta Koszalina  
o zabranie głosu na temat przedmiotowego projektu uchwały. 
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Zastępca Prezydenta Koszalina ds. Polityki gospodarczej Andrzej Kierzek na wstępie wyjaśnił, 
dlaczego zwracają się do nas o podjęcie takiej uchwały. Poinformował, Ŝe nadchodzą zmiany  
w zarządzaniu i gospodarowaniu odpadami komunalnymi, bowiem obowiązek gospodarowania 
odpadami spada na gminy, m.in. wskazanie zakładu do przetwarzania tych odpadów. Dodatkowo 
od 1 stycznia 2013 roku wchodzi obowiązek zakazu składowania odpadów nieprzetworzonych  
i nieuszkodliwionych. W związku z tymi zmianami i załoŜeniami wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami podjęli decyzję o budowie zakładu termicznego przekształcania odpadów  
w Koszalinie. W Koszalinie dlatego, Ŝe przy termicznym przekształcaniu odpadów, Ŝeby koszty 
tego przekształcania maksymalnie zmniejszyć, naleŜy wykorzystać ciepło, które powstaje przy 
spalaniu. Ciepło to będzie wykorzystywane do produkcji prądu i będzie wprowadzone do miejskiej 
sieci energetyki cieplnej do sytemu centralnego ogrzewania. W Ŝadnym innym mieście w ich 
rejonie nie ma takiego zapotrzebowania sieci, Ŝeby to ciepło mogła odebrać. Powiedział teŜ, Ŝe od 
1 stycznia 2013r. obowiązywał będzie całkowity zakaz składowania odpadów posiadających 
wartość energetyczną powyŜej 6000 kilodŜuli na kilogram. 
W naszym regionie jest 40 gmin, które chcą zachęcić do współpracy przy realizacji tego systemu. 
Są 4 miejsca, które byłyby lokalnymi zakładami do przetwarzania odpadów, a mianowicie 
miejscowości Jeziorki, Wardyń Górny, Rymań i Sianów. Wojewódzki plan gospodarki odpadami 
biorąc przykład z Krajowego planu narzucił, Ŝe aby zrealizować mechaniczny zakład 
przetwarzania odpadów, to w tym przedsięwzięciu musi uczestniczyć 500 000 mieszkańców. 
Wtedy takie przedsięwzięcie będzie opłacalne. 
Podjęcie przez gminy uchwały o przystąpieniu do przedsięwzięcia budowy zakładu termicznego 
przekształcania odpadów da im moŜliwość ubiegania się o środki unijne, które pozwolą taki zakład 
wybudować. Szacunkowy koszt wybudowania zakładu wynikający ze studium wykonalności to 
400 mln zł, czyli jednoroczny budŜet Koszalina. Podkreślił, Ŝe mówiąc o pieniądzach nie mówi  
o tym dlatego, Ŝeby wyciągnąć jakieś pieniądze od naszej gminy. Problem jest taki, Ŝe zamierzają 
realizować to przedsięwzięcie w partnerstwie publiczno-prywatnym, polegającym na tym, Ŝe część 
środków wyłoŜą z budŜetu gminy, część środków będzie pochodziło z programu POIiŚ 
realizowanego przez Ministerstwo Środowiska, a część środków będzie pochodziło od partnera 
prywatnego, który w przetargu zostanie wybrany do realizacji tej inwestycji. AŜeby zobowiązania 
wynikające z podpisania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym nie obciąŜały budŜetu 
gminy, musi być zagwarantowany spływ odpadów. Jest to jedyne ryzyko działalności takiego 
zakładu, bowiem musi mieć zapewnione paliwo. Dlatego 40 gmin chcą zorganizować i wspólnie 
realizować to przedsięwzięcie. śeby moŜna mówić o pozytywnym rozstrzygnięciu i moŜliwości 
wybudowania zakładu, musimy wspólnie zadeklarować, Ŝe odpady zbierane na terenie naszej 
gminy trafią do kompletnego zakładu wskazanego w Wojewódzkim planie gospodarki odpadami,  
a stamtąd trafią do zakładu unieszkodliwiania. Dzięki temu działaniu będą duŜe korzyści, bo 
zostanie uporządkowana gospodarka odpadami, gmina nie będzie musiała szukać innych 
rozwiązań w zakresie zagospodarowania odpadów i uniknie nakładania kar. Poinformował, Ŝe 35 
gmin z 40 wyraziło juŜ akces pozytywny przystąpienia do tego programu. Po tym prosił  
o ewentualne pytania. 
 
Radny Ryszard Cywiński powiedział, iŜ ma pewne obawy, ale idea jest ze wszech miar słuszna, bo 
coś w tym temacie trzeba robić. Nasze wysypisko jest legalne i zapełnia się w bardzo szybkim 
tempie, tylko Ŝe tymi rzeczami, którymi w zasadzie nie powinno się zapełniać. Tutaj mówi się  
o spalarni czysto organicznej, czyli rozumie, Ŝe papier, pety nie. 
 
Zastępca Prezydenta Koszalina Andrzej Kierzek poinformował, Ŝe w tych 4 zakładach odpady 
będą przesiewane na sitach o odpowiednich oczkach i ta część, gdzie jest bardzo duŜo organizmu 
zostanie w zakładzie i będą musieli zagospodarowywać.  
 
Radny Ryszard Cywiński powiedział, iŜ obawia się, czy nie dojdzie do takiej sytuacji, jak  
w przypadku wielkiej pomocy z tytułu budowy kanalizacji wodno-ściekowej. Mamy nową sieć 
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wodociągową, mamy nową sieć kanalizacyjną, ale skok cen jest tak gwałtowny, Ŝe ta pomoc moŜe 
nam bokami wyjść. Dlatego obawia się, czy to przedsięwzięcie nie przysporzy nam równieŜ 
gwałtownego wzrostu cen wywozu nieczystości stałych. Powiedział, iŜ uwaŜa, Ŝe transport 
materiałów organicznych z Gminy Borne Sulinowo do Koszalina na pewno podroŜy bardzo 
znacznie eksploatację tego wszystkiego.  
 
Zastępca Prezydenta Koszalina Andrzej Kierzek odpowiedział, Ŝe dlatego to przedsięwzięcie 
obejmuje tak duŜy obszar i będą 4 zakłady przetwarzania odpadów. Odpady z terenu naszej gminy 
trafią do zakładu w Jeziorkach. 
 
Radny Ryszard Cywiński powiedział, iŜ rozumie, Ŝe w zakładzie w Jeziorkach będzie 
przeprowadzana tylko segregacja odpadów, natomiast utylizacja nie nastąpi. 
 
Zastępca Prezydenta Koszalina Andrzej Kierzek zwrócił się do radnego Cywińskiego  
z zapytaniem: jeŜeli Pan tak boi się o koszty, to niech odpowie na pytanie, co gmina, gdy juŜ 
ustawowo będzie ustalone, Ŝe gmina odpowiada za odpady, zrobi z odpadami po 1 stycznia 2013 
r., a nie będzie wolno ich składować. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe z Panem Prezydentem odbyła długą 
rozmowę na temat tego przedsięwzięcia. Stwierdziła, Ŝe po raz kolejny po wprowadzeniu nowej 
ustawy dotyczącej gospodarki odpadami gminy zostaną postawione pod ścianą. Konsekwencje 
finansowe jak zwykle spadną teŜ na mieszkańców. Rady gmin będą musiały bardzo powaŜnie 
podejść do tematu dotyczącego gospodarki odpadami. Dzisiaj nie wiemy, jakie rodzaje i ilości 
śmieci Gmina będzie dostarczać, jakie będą koszty transportu, jaką rolę będzie pełnił zakład w 
Jeziorkach. 
Z ust radnego Cywińskiego padło stwierdzenie, Ŝe koszty poniosą mieszkańcy i ma rację. 
NiezaleŜnie od tego, co tu słyszymy po naszych doświadczeniach z gospodarką wodno – ściekową, 
moŜemy sobie wyobrazić jak moŜe wyglądać kolejne takie przedsięwzięcie.  
 
Zastępca Prezydenta Koszalina Andrzej Kierzek stwierdził, Ŝe w tej chwili to porozumienie nie 
pociąga za sobą Ŝadnych kosztów, a pozwoli tylko realizować dany projekt, bo są gminy 
zainteresowane, Ŝeby w tym kierunku iść. Jeśli wejdzie w Ŝycie ustawa, która jest bardzo szybko 
procedowana, Ŝe władztwo nad odpadami spada na gminy, to do dodatkowych obowiązków gminy 
dojdzie zebranie pieniędzy od wszystkich mieszkańców na te odpady. W przetargu trzeba będzie 
wybrać firmę, która odbierze i zwiezie te odpady i tej firmie wskazać, do jakiego zakładu te 
odpady ma przekazać, Ŝeby było dalej prawidłowe postępowanie z tymi odpadami, bo gmina ma 
obowiązek prawidłowo gospodarować odpadami. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zwróciła uwagę, Ŝe gmina będzie właścicielem 
śmieci i będzie musiała wskazać podmiot, który te śmieci będzie wywoził. Zastępca Prezydenta 
Koszalina Andrzej Kierzek powiedział, Ŝe kwatery są potrzebne, bo na razie nie ma dobrego 
sposobu, co zrobić z unieszkodliwionym organizmem. Ponadto powiedział, iŜ organizując to 
przedsięwzięcie załoŜenie jest takie, Ŝe cena dla wszystkich będzie taka sama, a nie róŜna w 
zaleŜności od odległości. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do Wiceprzewodniczącej RM  
o przeczytanie treści projektu przedmiotowej uchwały. 
 
Wiceprzewodnicząca RM ElŜbieta Niepelt przeczytała treść projektu uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia 
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pod nazwą „System gospodarki odpadami i budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów 
dla miast i gmin Pomorza Środkowego”. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ wydała opinię 
pozytywną. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/84/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 kwietnia 2011 r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji 
przedsięwzięcia pod nazwą „System gospodarki odpadami i budowa zakładu termicznego 
przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego” została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Po tym Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeszedł do realizacji punktu obrad pn. 
„Informacje komendantów Państwowej StraŜy PoŜarnej i Ochotniczych StraŜy PoŜarnych  
o stanie bezpieczeństwa poŜarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo za 2010 rok oraz 
określenie istotnych zagroŜeń poŜarowych”. 
 
 
Ad 9. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do Komendanta Powiatowego 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Szczecinku o przedstawienie informacji na temat bezpieczeństwa 
poŜarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo za 2010 rok. 
 
Informacja na temat stanu bezpieczeństwa Gminy Borne Sulinowo w zakresie ochrony 
przeciwpoŜarowej za rok 2010 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Komendant Powiatowy PSP Adam Serafin na wstępie powiedział, iŜ myśli, Ŝe wszyscy radni 
otrzymali pisemną informację na temat bezpieczeństwa poŜarowego za rok 2010 przygotowaną 
przez Komendę Powiatową PSP i zapoznali się z jej treścią. Następnie krótko przedstawił 
zagadnienia operacyjne oraz kontrolno-rozpoznawcze, które miały miejsce w Gminie Borne 
Sulinowo w 2010 roku. Poinformował, Ŝe w 2010 roku odnotowano ogółem 81 zdarzeń, w tym  
42 poŜary i 39 miejscowych zagroŜeń. Na terenie gminy działają 3 jednostki Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej w Łubowie, w Juchowie i w Bornem Sulinowie. OSP w Bornem Sulinowie jest 
jednostką, która nie wyjeŜdŜa jeszcze do zdarzeń, straŜacy są przeszkoleni, ale mają kłopoty 
sprzętowe. OSP w Łubowie jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i z tego 
tytułu otrzymuje dotację, która w tym roku jest wykorzystana na zakupy i są w trakcie ich 
realizacji. Natomiast OSP w Juchowie pretenduje do tego, Ŝeby być w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym. Poinformował, iŜ przez Komendę Główną Państwowej StraŜy PoŜarnej 
zostało narzucone załoŜenie, Ŝe do 2013 roku powinniśmy włączyć do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu 4 jednostki, a na terenie Gminy Borne Sulinowo  
2 jednostki, tj. Juchowo i Borne Sulinowo. Ma nadzieję, Ŝe będą za tym szły odpowiednie środki 
finansowe z Komendy Głównej PSP i odpowiedni sprzęt. Myśli, Ŝe sprzęt wycofywany z jednostek 
Państwowej StraŜy PoŜarnej, będzie przekazywany do jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych 
włączanych do Krajowego Systemu. Powiedział, Ŝe w roku ubiegłym OSP w Łubowie otrzymało 
samochód gaśniczy i ma nadzieję, Ŝe nastąpi jakieś porozumienie pomiędzy jednostkami OSP 
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Borne Sulinowo, Juchowo i Łubowo w celu przekazania odpowiedniego samochodu. Prosił 
równieŜ, Ŝeby radni zastanowili się i porozmawiali ze straŜakami ochotnikami na temat 
porozumienia, bo Pani Burmistrz nie jest władna do tego, Ŝeby nakazać jednostkom OSP 
przekazanie odpowiedniego sprzętu do odpowiedniej jednostki. MoŜe jedynie prosić,  
a poszczególne jednostki na terenie gminy powinny się dogadywać. Po tym przeszedł do 
przedstawienia działań kontrolno-rozpoznawczych, mających na celu rozpoznawanie zagroŜeń 
poŜarowych i innych na terenie Gminy Borne Sulinowo. Powiedział, Ŝe w 2010 r. przeprowadzono 
18 czynności kontrolno-rozpoznawczych, w tym kontroli poddano 8 obiektów uŜyteczności 
publicznej, 7 obiektów zbiorowego zamieszkania, 2 obiekty produkcyjno-magazynowe i 1 obiekt 
mieszkalny jednorodzinny. Stwierdzono 32 nieprawidłowości i na podstawie tych 
nieprawidłowości wydane zostały przez niego 2 decyzje administracyjne w celu usunięcia 
uchybień wykazanych w protokołach. Od decyzji nie było odwołań. Dodatkowo przeprowadzono 
kontrole w 6 obiektach do zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieŜy. Na koniec podał 
kierunki działania, które przewiduje w 2011 roku, a mianowicie przede wszystkim kontrole  
w obiektach uŜyteczności publicznej na terenie Gminy Borne Sulinowo. Podziękował równieŜ Pani 
Burmistrz za współpracę, która układała się róŜnie, ale wspólnie dochodzą do wniosków, które ich 
satysfakcjonują. Po tym prosił o ewentualne pytania. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnych, czy mają jakieś pytania do 
Komendanta Powiatowego PSP. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, Ŝe Rada Miejska w Bornem 
Sulinowie zapoznała się i przyj ęła do wiadomości informacj ę Komendy Powiatowej 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Szczecinku na temat stanu bezpieczeństwa Gminy Borne 
Sulinowo w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej za rok 2010. 
 
Po tym Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeszedł do realizacji punktu obrad pn. 
„Sprawozdania komendantów Policji i StraŜy Miejskiej o stanie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego za 2010 rok oraz określenie zagroŜeń i osiągniętych wyników”. 
 
 
Ad 10. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do Komendanta Komisariatu Policji  
w Bornem Sulinowie o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisariatu w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego za 2010 rok. 
 
Komendant KP w Bornem Sulinowie Andrzej Dziemianko na wstępie poinformował, Ŝe 
Komisariat Policji obejmuje swoim zasięgiem obszar gmin Borne Sulinowo i Barwice. Stan 
etatowy Komisariatu w dalszym ciągu wynosi 18 osób, w tym w samym Bornem Sulinowie jest 
etat komendanta i 12 policjantów. W Barwicach jest kierownik posterunku i 4 policjantów. 
Dysponują 4 samochodami oznakowanymi. Przypomniał, Ŝe do 31 maja 2010 r. działali  
w okrojonym stanie, bowiem z Komisariatu w Bornem Sulinowie zabrano 1 etat. Od 1 czerwca 
2010 r. Komendant Powiatowy Policji zwrócił ten etat i działają w 13 osobowym składzie. Czy ten 
stan etatowy jest wystarczający, czy teŜ nie – jest to kwestia oceny. Ogólnie w roku 2010, jeśli 
chodzi o zdarzenia, ilość ich była podobna jak w roku ubiegłym. Nie odnotowano Ŝadnych 
powaŜniejszych przestępstw typu zabójstwo, rozboje. Ilość kradzieŜy mienia była równieŜ na 
podobnym poziomie jak w latach ubiegłych. Najbardziej uciąŜliwe są drobne przestępstwa, jak 
kradzieŜe, a szczególnie dały się odczuć kradzieŜe z terenów leśnych. Sprawcy tych przestępstw są 
niemoŜliwi do ustalenia. Podkreślił, Ŝe pełny stan etatowy pozwolił na zwiększenie ilości słuŜb 
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patrolowych. Praktycznie nie ma dnia, Ŝeby przynajmniej jedna słuŜba patrolowa nie była na 
mieście, a czasami są to dwie słuŜby albo nawet trzy. Dzięki współpracy z Komendantem StraŜy 
Miejskiej wystawiają bardzo duŜo wspólnych słuŜb patrolowych i z roku na rok jest to coraz 
większa liczba. Powiedział, Ŝe działają w określonym budŜecie, ale pieniądze na paliwo, które 
droŜeje, są ciągle takie same. Nie zawsze mogą wszędzie dojechać, chociaŜ starają się, Ŝeby czas 
bez słuŜby w Komisariacie był jak najkrótszy. Generalnie w ciągu tygodnia czas, w którym 
policjanta nie ma wynosi 3-4 godziny, natomiast w dni wolne – 6 godzin. Jednak przy takiej 
obsadzie etatowej całodobowa praca Komisariatu Policji jest niemoŜliwa. Ogólnie wyniki pracy 
Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie, jak i całej Komendy Powiatowej w 2010 roku naleŜy 
ocenić pozytywnie, bowiem Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku zajęła jedno z czołowych 
miejsc w Województwie Zachodniopomorskim. Generalnie moŜna ocenić, Ŝe jako Komisariat 
osiągnęli wyniki na poziomie lat ubiegłych. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali materiały bardzo 
szczegółowe, w których dokładniej jest opisane to, o czym mówił Komendant Komisariatu Policji 
w Bornem Sulinowie. 
 
Sprawozdanie pisemne z działalności Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie w 2010 roku 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Następnie zwrócił się do Komendanta StraŜy Miejskiej w Bornem Sulinowie o przedstawienie 
krótkiego sprawozdania z działalności StraŜy Miejskiej. 
 
Sprawozdanie pisemne Komendanta StraŜy Miejskiej w Bornem Sulinowie o stanie porządku  
i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo za rok 2010 stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Komendant SM Ryszard Ihnatów na wstępie powiedział, Ŝe StraŜ Miejska jest słuŜbą, która 
wspomaga działalność Policji, ale w duŜej mierze działa w zakresie utrzymania czystości  
i porządku na terenie gminy. Działalność StraŜy Miejskiej w Bornem Sulinowie opisał  
w poszczególnych punktach sprawozdania, w których przedstawił zarówno problemy, którymi 
zajmowano się w roku 2010, jak równieŜ w jaki sposób starano się je rozwiązać. Poinformował, Ŝe 
w chwili obecnej StraŜ Miejska funkcjonuje w obsadzie 6 osobowej, tj. komendant i 5 straŜników. 
Na stanie posiadają samochód Fiat Doblo z przedziałem do przewozu osób ujętych. Pojazd jest 
dobrze wyposaŜony, aby słuŜyć społeczeństwu, bowiem posiada dobrze wyposaŜoną apteczkę 
pierwszej pomocy, lasso do chwytania zwierząt, specjalistyczne rękawice ochronne, 
specjalistyczny łom ratowniczy. Wszyscy straŜnicy są przeszkoleni w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy. Od kwietnia 2010 r. posiadają fotoradar oraz program do obsługi i wytwarzania 
dokumentacji do wykroczeń ujawnionych za pomocą fotoradaru. Poinformował, Ŝe jeszcze w tym 
roku prowadzą czynności wyjaśniające w 800 sprawach o wykroczenia w ruchu drogowym, które 
zostały stwierdzone w 2010 r. Przeprowadzali kontrole posesji w zakresie m.in. wyposaŜenia 
posesji w pojemniki na odpady komunalne. Takie kontrole są przeprowadzane takŜe w tym roku  
i okazało się, Ŝe jeszcze wiele osób w poszczególnych miejscowościach gminy nie posiada tychŜe 
pojemników. Odnośnie problemu gospodarki ściekowej powiedział, Ŝe w 2010 roku sprawa 
wyglądała trochę lepiej. Nie mniej jednak jeszcze napływają zgłoszenia, Ŝe szamba się przelewają, 
bo niektóre osoby nie wykonują swojego obowiązku w zakresie odprowadzania ścieków. 
Następnym problemem, który występuje na terenie gminy, jest oznakowanie – numeracja 
porządkowa nieruchomości. Poinformował, Ŝe posesja musi być oznakowana numerem 
porządkowym z nazwą miejscowości, a w przypadku, gdy w miejscowości są ulice, to w tym 
numerze powinna znaleźć się równieŜ nazwa ulicy. Nagminnie zdarzają się przypadki, Ŝe wogóle 
posesje nie są wyposaŜone w tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, albo tylko 
znajduje się numer porządkowy bez nazwy miejscowości. O obowiązku posiadania takiego numeru 
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porządkowego nieruchomości stanowi Ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne,  
a rozporządzenie Ministra Infrastruktury Technicznej konkretnie określa jak to ma wyglądać. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował Komendantowi StraŜy Miejskiej za 
wyczerpujące informacje, a następnie zwrócił się do radnych, czy mają jakieś pytania. 
 
O zabranie głosu poprosił mieszkaniec Gminy Borne Sulinowo. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski udzielił głosu mieszkańcowi. 
 
Mieszkaniec powiedział, Ŝe straŜnicy miejscy jeŜdŜą po miejscowościach i nakładają mandaty za 
złe oznakowanie budynków mieszkalnych. Poinformował, Ŝe on otrzymał numer porządkowy 
nieruchomości od gminy, płacąc 10 zł w momencie zasiedzenia i ten znak ma do dnia dzisiejszego. 
JeŜeli znaki się zmieniły, to prosił o przesłanie kopii zarządzenia, jaki to ma być znak, jakiej 
wysokości, na jakim tle i co na nim powinno się znajdować. 
 
Komendant SM Ryszard Ihnatów odpowiedział, Ŝe Ustawa-Prawo geodezyjne i kartograficzne 
nakazuje wyposaŜenie posesji w numer porządkowy nieruchomości. Do tej ustawy zostało wydane 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury Technicznej w sprawie oznakowania numeracji 
porządkowej posesji. Jest tam określone, Ŝe oprócz numeru nieruchomości musi być nazwa ulicy 
bądź miejscowości. Poza tym znak musi być czytelny i estetyczny. Ponadto, jeŜeli budynek jest 
cofnięty wgłąb, to ten numer powinien być umieszczony na ogrodzeniu. Natomiast  
w rozporządzeniu nie jest określony kolor ani wymiary tabliczki. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował za wyjaśnienie.  
Po tym korzystając, Ŝe w sesji uczestniczy Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych 
StraŜy PoŜarnych Oddziału Gminnego Borne Sulinowo Pan Krzysztof Zając, zwrócił się do niego 
o podanie kilka informacji dotyczących funkcjonowania Ochotniczych StraŜy PoŜarnych. 
 
Prezes ZG ZOSP Krzysztof Zając na wstępie stwierdził, Ŝe odnośnie stanu bezpieczeństwa 
poŜarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo powiedział Komendant Powiatowy PSP. JeŜeli 
chodzi o funkcjonowanie Ochotniczych StraŜy PoŜarnych pozytywne jest jedno, Ŝe dwie jednostki 
OSP na terenie Gminy Borne Sulinowo będą się starały o wejście do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Są środki finansowe z budŜetu państwa na to przeznaczone, ale nie są one 
duŜe - około 7000-8000,00 zł. Powiedział równieŜ, Ŝe jeŜeli OSP pozyskuje jakiś sprzęt, to jest to 
ostatni sprzęt z Państwowej StraŜy PoŜarnej. Państwowa StraŜ PoŜarna nie kwapi się, Ŝeby dla 
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych przekazać dobry sprzęt. Natomiast gmina w danym momencie,  
w związku z tym, Ŝe jest zobowiązana do zabezpieczenia przeciwpoŜarowego, musi duŜe środki 
finansowe wykładać na to zabezpieczenie. Myśli, Ŝe w ramach dobrej współpracy Państwowa 
StraŜ PoŜarna przekaŜe w miarę dobry sprzęt, bo straŜacy ochotnicy są społeczni.  
Powiedział, Ŝe wytworzyło się coś w rodzaju, Ŝe OSP to jest coś gorszego, któremu przekazuje się 
ostatecznie sprzęt gorszy. Dzisiaj druhowie OSP muszą być wyszkoleni podobnie jak  
w Państwowej StraŜy PoŜarnej, jeŜdŜą do poŜarów i do zagroŜeń na drogach. Jadąc do zdarzeń 
przynajmniej dwóch straŜaków ochotników musi mieć przeszkolenie ratownicze. Powiedział, Ŝe 
moŜemy się poszczycić jednostką OSP w Łubowie, która jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-
Gaśniczym, bowiem jadąc do zdarzeń jest dobrze wyposaŜona i nie umniejsza w wyposaŜeniu  
i wyszkoleniu rangi Państwowej StraŜy PoŜarnej. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował Prezesowi Zarządu Gminnego 
Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Panu Krzysztofowi Zającowi za wypowiedź i przeszedł 
do realizacji punktu obrad pn. „Opieka zdrowotna w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń 
medycznych w 2010 roku, kontrakty na 2011 rok, problemy i zamierzenia na przyszłość”. 
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Ad 11. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do Dyrektora Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Bornem Sulinowie o skrótowe informacje na temat stanu opieki zdrowotnej  
w Gminie Borne Sulinowo. 
 
Dyrektor ZOZ Marek Dobrowolski powiedział, Ŝe szczegółowe informacje dotyczące opieki 
zdrowotnej zostały zawarte w pisemnym opracowaniu dostarczonym Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej. Ponadto temat był omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju. 
Pisemna informacja w tym zakresie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Po tym ustosunkował się do stanowiska Rady Miejskiej, które zostało przesłane do Narodowego 
Funduszu Zdrowia Oddziału w Szczecinie i do odpowiedzi NFZ, która trafiła do Pani Burmistrz. 
Poinformował, Ŝe przygotowuje wyjaśnienia w tym zakresie. Powiedział, Ŝe szefowa NFZ Pani 
Dyrektor Jaśkiewicz moŜe nie tyle nie mówi prawdy i całej prawdy, bo nie musi o niej wiedzieć. 
Odpowiadając na stanowisko przedstawiła taką sytuację, Ŝe ani dr Pozyrewska, która ma kontrakt 
NFZ na terenie Bornego Sulinowa, ani ZOZ nie wystąpili z ofertą na świadczenie usług 
stomatologicznych w Łubowie i w Silnowie. Nie do końca jest to prawda, gdyŜ posiada 
dokumentację potwierdzoną – pierwotny formularz na taką ilość punktów i takie świadczenia, 
jakie były w 2010 roku. Ten formularz z powodów merytorycznych został cofnięty, bowiem 
nakazano jego wycofanie ze względu na to, Ŝe tak sformułowane świadczenia i usługi (6 godzin  
w Łubowie i 6 godzin w Silnowie) nie mogą być przyjęte, bo minimalny czas pracy wynosi 15 
godzin na jedno miejsce świadczenia. Po długich analizach wystąpił o pełen kontrakt na Borne 
Sulinowo i dostał 7500 punktów z łaski. Formalnie powiedziano mu, Ŝe wiejskie ośrodki zdrowia  
i gabinety stomatologiczne nie są w kręgu zainteresowania NFZ i na tym się skończyło, nie było 
Ŝadnych dyskusji i negocjacji. Pozostałe rzeczy są na poziomie roku ubiegłego, nie ma Ŝadnych 
zagroŜeń, jeśli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną, a specjaliści są tak, jak byli. W ramach 
programów zdrowotnych niektóre akcje są płatne przez pacjentów, ale są to dodatkowe usługi 
płatne poniŜej 50% tego co się płaci na rynku, np. za badanie dopplerowskie pacjenci płacą około 
40 zł, kiedy to jednorazowe badanie kosztuje minimum 130,00zł w Szczecinku, a 150,00zł  
w Koszalinie. Stwierdził, iŜ nie pozwala na akcje, które są czysto rynkowe. Po tym prosił  
o ewentualne pytania. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska przypomniała, Ŝe na ostatniej sesji Rada Miejska 
zajęła stanowisko odnośnie usług stomatologicznych. Powiedziała, iŜ szkoda, Ŝe nie ma dzisiaj 
sołtysa Sołectwa Silnowo, które jako pierwsze zgłosiło swoje uwagi dotyczące kontraktu na usługi 
stomatologiczne. Przypomniała, Ŝe równieŜ w ich imieniu rada zajmowała stanowisko w piśmie do 
NFZ. W stanowisku Rada powoływała się na opinię mieszkańców, na reperkusje tego, co moŜe się 
stać, jak usługi stomatologiczne zostaną zmniejszone. Tylko Sołectwo Łubowo dostarczyło nam 
listę z podpisami mieszkańców. Sołectwo Silnowo, które jako pierwsze zaczęło o tym mówić, ani 
Juchowo, nie zajęło w tej kwestii stanowiska. W związku z tym zwróciła się z prośbą, aby stało się 
to jak najszybciej. 
 
Radny Ryszard Cywiński powiedział, iŜ uwaŜa, Ŝe słuŜba zdrowia jest chora, bo cóŜ z tego, Ŝe gdy 
idzie do lekarza rodzinnego, który da mu skierowanie do laryngologa, kiedy i tak musi z kieszeni 
wyłoŜyć pieniądze i wyleczyć się, bo laryngolog najbliŜszy przyjąłby go dopiero za miesiąc. 
Oświadczył, iŜ nie wie, jak funkcjonuje dzienny i nocny dyŜur lekarzy rodzinnych. Dobrze się  
w końcu stało, iŜ w Szczecinku powstało, Ŝe jeden lekarz będzie przyjmował pacjentów z całego 
powiatu. Natomiast z autopsji twierdzi, Ŝe tak do końca nie jest. Podał przykład, gdy przyjechał  
z dzieckiem w sobotę do lekarza pełniącego dyŜur i potraktowany został jak wielki intruz. Ponadto 
stwierdził, Ŝe dostęp do lekarzy specjalistów jest uciąŜliwie trudny. 
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Dyrektor ZOZ Marek Dobrowolski powiedział, Ŝe jak na tak niewielki ośrodek i gminę, mają 
bardzo szeroką listę specjalistów, którzy są dostępni na bazie funduszu, czyli nieodpłatnie. Nie 
wie, dlaczego radny mówił, Ŝe musi czekać miesiąc do laryngologa, kiedy czas oczekiwania na 
przyjęcie laryngologiczne wynosi tydzień. W praktyce laryngolog, który przyjmuje w Bornem 
Sulinowie, przyjmuje tak długo, aŜ przyjmie wszystkich pacjentów. Pomimo, Ŝe przyjmuje do 
godz. 11.00, wyjeŜdŜa nawet o godz. 12.30. Przyznał jednak, Ŝe na pewno jest problem  
z neurologiem, bo ma tak mały limit, Ŝe go wyczerpie w 1 dzień i praktycznie przyjmuje raz  
w miesiącu, bo nie ma innej moŜliwości. Tak samo jest z rehabilitacją, gdyŜ potrzeby są większe. 
 
Radny Dariusz Skiba zwrócił się z prośbą do dyrektora ZOZ, Ŝeby ponegocjował z lekarzem 
medycyny sportowej dr Meyer, aby raczyła przyjeŜdŜać do Ośrodka w Bornem Sulinowie raz  
w miesiącu, tak jak było do tej pory. Od jakiegoś czasu Pani doktor oświadczyła, Ŝe nie będzie 
przyjeŜdŜać, więc doszedł koszt dojazdu na badania. Stwierdził, Ŝe nie mówi o tym tylko  
w imieniu swojego klubu, ale równieŜ pozostałych klubów sportowych funkcjonujących na terenie 
gminy.  
 
Dyrektor ZOZ Marek Dobrowolski odpowiedział, Ŝe Pani dr Meyer nie jest dla niego partnerem do 
rozmów, bo jako Zespół Opieki Zdrowotnej nie ma z nią Ŝadnego porozumienia. Pani Meyer 
wynajmowała tylko u nich pomieszczenie, a kontrakt, który miała swego czasu na medycynę 
sportową z NFZ, to był kontrakt Wojewódzkiej Poradni Sportowej w Koszalinie. Natomiast Borne 
Sulinowo stanowiło filię, w której miała prawo do udzielania świadczeń. W tej chwili takiego 
kontraktu nie ma i nie moŜe przyjeŜdŜać w tygodniu, natomiast w soboty i niedziele przychodnia  
w Bornem Sulinowie jest nieczynna, włączony jest monitoring. Powiedział teŜ, Ŝe nie ma 
moŜliwości, Ŝeby pracownicy przychodzili i otwierali przychodnię, siedzieli ileś godzin w sobotę 
czy niedzielę, a potem zamykali. Tym niemniej zaproponowano Pani dr Meyer moŜliwość 
przyjazdu i korzystania z gabinetów w DPS. Sytuacja na dzisiaj jest taka, Ŝe jeŜeli kluby sportowe 
do niej zadzwonią i umówią się na konkretny dzień, to dr Meyer na takie zaproszenie będzie 
przyjeŜdŜać. Na koniec oświadczył, Ŝe jako ZOZ nigdy nie byli pośrednikiem w udzielaniu tych 
świadczeń, a tylko wydzierŜawiali gabinet. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Po tym Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeszedł do realizacji punktu obrad pn. 
„Podjęcie uchwał w sprawach”. 
 
 
 
Ad 12. 
Podjęcie uchwał. 
 

12.1 

Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do przedstawicieli Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Szczecinku o przedstawienie informacji dotyczącej 
zasad ustalania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 
które będą obowiązywać na terenie Gminy Borne Sulinowo w okresie od 22 maja 2011 r. do 21 
maja 2012 r. 
 
Prokurent ElŜbieta Wojciechowska powiedziała, Ŝe zgodnie z wymogami ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków PWiK Spółka z o.o. w Szczecinku  
11 marca 2011 r. złoŜyła na ręce Pani Burmistrz wniosek taryfowy, który następnie zgodnie  
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z wymogami ustawowymi podlega weryfikacji przez Burmistrza. Weryfikacja polega na ocenie 
wniosku pod względem formalno-prawnym oraz na ocenie celowości ponoszonych kosztów.  
W dalszej kolejności po weryfikacji wniosek przedkładany jest Radzie Miejskiej. Po tym w formie 
prezentacji multimedialnej przedstawiła zasady konstruowania taryf, istotne pozycje wpływające 
na poziom ceny wody i ścieków w Gminie Borne Sulinowo. Przedstawiła równieŜ, jak w związku 
z realizowaną inwestycją wodociągowo-kanalizacyjną na terenie Powiatu Szczecineckiego, 
rozkładają się nakłady finansowe na poszczególne gminy. Powiedziała, Ŝe w trakcie realizacji tej 
inwestycji Spółka PWiK wytworzy majątek na kwotę 372.337.000,00zł, a największy udział 
nakładów inwestycyjnych przypada na Miasto Szczecinek, następnie na Gminę Barwice. Gmina 
Borne Sulinowo kwotą 54.949.000,00zł jest trzecią gminą w Powiecie pod względem wielkości 
nakładów finansowych. Po tym przedstawiła sposób finansowania tego zadania. Poinformowała  
o dotacji otrzymanej w ramach Programu POIiŚ w wysokości 287.367.000,00zł. W trakcie 
realizacji inwestycji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
zakwestionował kwoty wątpliwe i jest to kwota rzędu 17.737.000,00zł – są to tzw. korekty 
systemowe. Ponadto Spółka dla zamknięcia wkładu własnego zaciągnęła poŜyczkę w NFOŚiGW 
w wysokości 25 mln zł, poŜyczkę w WFOŚiGW na kwotę 11 mln zł i poŜyczkę inwestycyjną  
w NFOŚiGW w kwocie 53.920.000,00zł. Kwota 14.368.000,00zł jest to poŜyczka płatnicza, która 
będzie przyznana ze środków dotacji w momencie rozliczenia całości projektu. Tą poŜyczkę w ich 
imieniu zaciągnął Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Zabezpieczeniem tych poŜyczek były 
poręczenia gmin. Na realizację tego projektu Spółka musi wydać dodatkowo kwotę 
11.329.000,00zł środków własnych. Zaprezentowała równieŜ fragment studium wykonalności 
sporządzonego po kontroli JASPERS, która miała miejsce w 2009 roku. Ta kontrola pozwoliła im 
na zastosowanie obniŜonych stawek amortyzacyjnych w taki sposób, Ŝeby Urzędy Skarbowe i 
biegli rewidenci nie zakwestionowali ich sprawozdań finansowych oraz Ŝeby te stawki nie były 
zbyt niskie i odzwierciedlały faktyczny stan majątku. Z drugiej strony, Ŝeby Komisja Europejska 
nie zarzuciła niewiarygodnego szacowania taryf. Dla Gminy Borne Sulinowo w studium 
wykonalności przy podatku VAT 7% szacowana wielkość ceny za 1 m3 wody i ścieków wynosiła 
18,92zł. Natomiast we wniosku taryfowym złoŜonym Gminie Borne Sulinowo ta taryfa wyniosła 
16,53zł. Ta róŜnica wynika głównie z faktu nie zakończenia realizacji całego projektu – w studium 
zakładano jego zakończenie na 2010 rok. Zwróciła uwagę, iŜ naleŜy oczekiwać, Ŝe w następnych 
latach cena wody i ścieków będzie kształtowała się na poziomie zagwarantowanym w studium.  
W dalszej kolejności przedstawiła działania podjęte przez Zarząd Spółki PWiK mające na celu 
obniŜenie cen wody i ścieków, mianowicie: obniŜenie stawki amortyzacyjnej budynków i budowli 
z 2,5 % do 1,8%, natomiast maszyny i urządzenia, które do tej pory amortyzowane były stawkami 
12%-15%, będą mogli amortyzować stawką 7,1%. Dzięki tym działaniom udało się obniŜyć ceny 
w stosunku do pierwotnego studium o ponad 20%. Przedstawiła równieŜ przepisy prawa na 
podstawie, których sporządzany jest wniosek taryfowy na wodę i ścieki, a takŜe podstawy 
sporządzania taryf, kalkulowania kosztów. Poinformowała, iŜ w związku z tym, Ŝe projekt jest 
finansowany ze środków unijnych, kontroli będzie podlegał fakt, czy budŜety mieszkańców nie są 
za duŜo obciąŜone opłatami z tytułu wody i ścieków. Zgodnie z przepisami unijnymi mieszkaniec 
nie moŜe za wodę i ścieki płacić więcej niŜ 3% dochodu rozporządzalnego. W przypadku Gminy 
Borne Sulinowo w nowym roku obowiązywania taryf nadwyŜka między opłatami faktycznie 
ponoszonymi a tymi dozwolonymi przez Unię Europejską, to jest 10,54 zł. Oznacza to, Ŝe Gmina 
Borne Sulinowo do kaŜdego sprzedanego metra będzie musiała dopłacać taką dopłatę, aby Unia 
Europejska nie zakwestionowała poziomu dofinansowania. 
 
Radny Ryszard Cywiński powiedział, Ŝe we wniosku taryfowym są pewne dane oraz wielkości  
i jesteśmy karmieni wiedzą, która jest aktualna na dany czas. Przypomniał, iŜ Prezes Związku 
Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie obiecywał w maju czy w czerwcu ubiegłego roku, Ŝe 
ostateczny termin zakończenia inwestycji to 1 stycznia 2011 r. i nie było mowy o Ŝadnych 
odstępstwach od tego terminu. Jednak wszystko to wzięło w łeb, bo nie funkcjonuje tak, jak 
powinno funkcjonować na terenie naszej gminy. Po tym nawiązał do wypowiedzi Pani Prokurent, 
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która powiedziała, Ŝe Burmistrz ma weryfikować dane przesłane przez przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne. ZauwaŜył, Ŝe przesłali dane kompletne z roku 2009 a jesteśmy juŜ 
prawie w połowie roku 2011, więc na dzisiaj te dane są nieaktualne. W związku z tym zapytał, jak 
Burmistrz ma zweryfikować celowość wydawanych przez PWiK środków chociaŜby na 
eksploatację i te wszystkie rzeczy. Skąd Burmistrz ma wiedzieć, Ŝe kupujecie samochód za 1 mln 
zł i jego zakup jest celowy. Oświadczył, Ŝe tego nie jest w stanie stwierdzić, czyli w zasadzie my 
patrząc na te wszystkie tabelki, to oglądamy sobie je, tak jak dzieci, które przychodzą do klasy I  
i pierwszy raz oglądają literki, nie wiedząc o co biega. Tak naprawdę my teŜ nie wiemy o co biega 
w tych tematach, bo są to dane półtora roku wstecz i nie ma Ŝadnego powiązania z tym rokiem. 
Dodał, Ŝe mówiąc o tym wypowiada się w swoim imieniu. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przypomniał, iŜ od 4 lat jak się spotykamy przy 
zatwierdzaniu taryf, zawsze radni kwestionowali taki sposób wyliczania taryf i brania pod uwagę 
danych z lat półtora wstecz. Spółka rok obrachunkowy zamyka do końca marca, dlatego 
proponowali, Ŝeby taryfę przyjmować od 1 lipca, bo wtedy poprzedni rok byłby jasny i zrozumiały 
– co się wydarzyło. Natomiast ten poślizg, o którym mówił radny Cywiński, był zawsze 
kwestionowany. Inne spółki potrafią spręŜyć się i zrobić to wcześniej, bo ustawa określa 
maksymalny termin, więc moŜna to zrobić wcześniej np. do 1 marca. Ta uwaga jest bardzo waŜna, 
bo mają skalę odniesienia do roku 2009, natomiast z tych materiałów nic nie wynika, co się 
wydarzyło w 2010 roku. Zaznaczył, Ŝe nie podwaŜa tego, Ŝe te informacje nie są rzetelne, tylko ta 
informacja jest niepełna, bo nie ma okresu, który by radnych interesował. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odniosła się do wypowiedzi radnego Cywińskiego  
i przypomniała, Ŝe na ten temat była dyskusja i prośba, a radni głosowali przeciw tej uchwale, co 
spowodowało przesunięcie okresu obowiązywania taryfy. Wnioskowano równieŜ o ustalenie 
innego terminu, aby w tych wnioskach i kalkulacjach taryfowych zastosować dane obrazujące 
poprzedni rok obrachunkowy. Stwierdziła, Ŝe to nie zaleŜy od głównej księgowej Spółki, tylko od 
Rady Nadzorczej Spółki i wspólników. Odnośnie zakupu samochodów powiedziała, Ŝe nie 
wchodzą one w naszą taryfę. Wniosek jest sprawdzany pod względem formalno-prawnym, czyli 
wszystko to, o czym stanowi ustawa, znalazło odzwierciedlenie we wniosku taryfowym. 
 
Prokurent ElŜbieta Wojciechowska odniosła się do sprawy weryfikacji kosztów. Poinformowała, 
Ŝe jako Spółka są pod stałym nadzorem Rady Nadzorczej i co miesiąc te koszty są weryfikowane 
pod względem celowości ich ponoszenia. Pracują na bazie planu rocznego, który jest sporządzany  
i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. Księgi Spółki co roku bada biegły rewident i dodatkowo 
Walne Zgromadzenie Wspólników ma pełną informację o kosztach spółki. Ta kontrola jest bardzo 
ścisła i absolutnie nie ma mowy o dowolności kształtowania kosztów. Podkreśliła, Ŝe nawet 
sprawozdanie finansowe za rok 2010, które do dnia dzisiejszego nie jest jeszcze zatwierdzone 
przez Walne Zgromadzenie Wspólników, nic by nie zmieniło, bo nic z niego nie wynika pod 
kątem oceny taryf, poniewaŜ nawet księgowy nie będzie potrafił wyczytać informacji, które 
następnie są zamieszczane dla danej gminy. 
 
Główny ekonomista Marcin Szybisty powiedział, Ŝe kaŜde przesunięcie taryf, tak jak było  
w przypadku gminy Borne Sulinowo z 1 maja na 22 maja, powoduje przesunięcie roku 
obrachunkowego, na bazie którego kalkulują te taryfy. O ile w innych gminach, kiedy taryfy 
wchodzą od 1 maja, rokiem bazowym powiększonym o wskaźniki będzie pełny rok 2010, o tyle  
w gminie Borne Sulinowo w wyniku tego przesunięcia rokiem obrachunkowym, który przyjmują 
wskaźnikowo do taryf, jest okres od lutego do grudnia 2010 r. i styczeń 2011 r. KaŜde przesunięcie 
o miesiąc, czy dwa miesiące spowoduje, Ŝe będzie to okres np. od marca do lutego roku 
następnego. Będą to kompletnie dane nieporównywalne ze sprawozdaniem za 2010 rok, bo koszty 
w ogóle nie będą zgodne ze sprawozdaniem i zawsze będą odchylenia w tym zakresie. 
 



 17 

Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zapytała, w jakiej wysokości będzie kształtowała się 
taryfa na wodę i ścieki w 2015 rok wynikająca z załoŜeń studium wykonalności. 
 
Prokurent ElŜbieta Wojciechowska odpowiedziała, Ŝe będzie wynosiła 20,39zł przy 7% podatku 
VAT. 
 
Radny Ryszard Cywiński odniósł się do stwierdzenia odnośnie badania ksiąg księgowych Spółki 
przez biegłego rewidenta. Powiedział, Ŝe biegły rewident zajmuje się wyliczeniami księgowymi, 
czy wszystko się zgadza. Natomiast radnym chodzi o celowość wydatkowania środków, bo na to 
jako Rada Miejska wpływu nie mamy. W Radzie Nadzorczej Spółki nie ma przedstawiciela Gminy 
Borne Sulinowo; jest tylko Burmistrz jako wspólnik w Zgromadzeniu Wspólników i to wszystko.  
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska poinformowała, Ŝe naszym przedstawicielem  
w Radzie Nadzorczej moŜe być jedna osoba dla 5 gmin, natomiast Burmistrz Szczecinka moŜe 
wprowadzić 3 osoby. JeŜeli jednak zdarzy się tak, Ŝe chcemy wprowadzić swojego 
przedstawiciela, to na to muszą się zgodzić wszystkie pozostałe gminy. Jeśli np. Biały Bór będzie 
miał innego kandydata i Borne Sulinowo będzie miało swojego kandydata, wówczas swojego 
kandydata jako 4 kandydata wprowadza Burmistrz Szczecinka. 
 
Prokurent ElŜbieta Wojciechowska poinformowała, Ŝe zadaniem Rady Nadzorczej jest czuwanie 
nad całą Spółką i Rada Nadzorcza nie ocenia osobno działań na terenie Gminy Borne Sulinowo, 
Szczecinek itd. Celowość kosztów jest oceniana ogólnie jako całości. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zamknął dyskusję na temat taryf i przeczytał treść 
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Borne Sulinowo w 
okresie od 22 maja 2011r. do 21 maja 2012r. 
Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wstrzymała się z wydaniem opinii o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujących na 
terenie Gminy Borne Sulinowo w okresie od 22 maja 2011r. do 21 maja 2012r. 
 
 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za nie głosował Ŝaden radny, 
- przeciw nie głosował Ŝaden radny, 
- wstrzymało się od głosu 14 radnych. 
 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Borne Sulinowo w okresie od 22 
maja 2011r. do 21 maja 2012r. nie została podjęta. 
 
Po tym Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski ogłosił 15 minut przerwy. 
 
Po przerwie w Sesji uczestniczyło 13 radnych.  
 
Wiceprzewodniczący RM przystąpił do realizacji kolejnego punktu obrad. 
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12.2 
 
Wiceprzewodnicząca RM ElŜbieta Niepelt przeczytała treść projektu uchwały w sprawie zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości niezabudowanej 
połoŜonej w Krągach – działka nr 409/3 o pow.0,0529 ha). 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/85/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 kwietnia 2011 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

 
12.3 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej połoŜonej w Krągach – działka nr 409/4 o pow.0,0368 ha). 
 
Po tym 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.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/86/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 kwietnia 2011 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
12.4 
 
Wiceprzewodnicząca RM ElŜbieta Niepelt przeczytała treść projektu uchwały w sprawie zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości niezabudowanej 
połoŜonej w Krągach – działka nr 409/5 o pow.0,0345 ha). 
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Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/87/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 kwietnia 2011 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
12.5 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej połoŜonej w Krągach – działka nr 409/7 o pow.0,0315 ha). 
 
Po tym 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.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 kwietnia 2011 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
12.6 
 
Wiceprzewodnicząca RM ElŜbieta Niepelt przeczytała treść projektu uchwały w sprawie zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości niezabudowanej 
połoŜonej w Krągach – działka nr 409/8 o pow.0,0310 ha). 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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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Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/89/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 kwietnia 2011 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
12.7 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej połoŜonej w Krągach – działka nr 409/9 o pow.0,0303 ha). 
 
Po tym 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.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/90/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 kwietnia 2011 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
12.8 
 
Wiceprzewodnicząca RM ElŜbieta Niepelt przeczytała treść projektu uchwały w sprawie zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości niezabudowanej 
połoŜonej w Krągach – działka nr 409/10 o pow.0,0294 ha). 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/91/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 kwietnia 2011 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
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12.9 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej połoŜonej w Krągach – działka nr 409/11 o pow.0,0290 ha). 
 
Po tym 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.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/92/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 kwietnia 2011 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
12.10 
 
Wiceprzewodnicząca RM ElŜbieta Niepelt przeczytała treść projektu uchwały w sprawie zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości niezabudowanej 
połoŜonej w Krągach – działka nr 409/12 o pow.0,0458 ha). 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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.  
 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/93/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 kwietnia 2011 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
12.11 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej połoŜonej w Krągach – działka nr 409/13 o pow.0,0213 ha). 
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Po tym 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.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/94/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 kwietnia 2011 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
12.12 
 

Wiceprzewodnicząca RM ElŜbieta Niepelt przeczytała treść projektu uchwały w sprawie zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości niezabudowanej 
połoŜonej w Krągach – działka nr 409/14 o pow.0,0169 ha). 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/95/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 kwietnia 2011 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 

12.13 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej połoŜonej w Krągach – działka nr 409/15 o pow.0,0148 ha). 
 
Po tym 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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Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/96/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 kwietnia 2011 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
12.14 
 
Wiceprzewodnicząca RM ElŜbieta Niepelt przeczytała treść projektu uchwały w sprawie zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego 
nr 2 przy Al. Niepodległości 30A). 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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 o projekcie uchwały i proponuje udzielić bonifikaty w wysokości 30% 
od ceny sprzedaŜy. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
uwzględniający 30% bonifikatę od ceny sprzedaŜy zaproponowaną przez Komisję BudŜetowo-
Gospodarczą: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/97/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 kwietnia 2011 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 
12.15 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
dzierŜawy na okres 6 m-cy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
kolejnej dzierŜawy części tj.0,3400ha z nieruchomości przy ul Wojska Polskiego  
w Bornem Sulinowie – dz. nr 89/22). 
 
Po tym 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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Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/98/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 kwietnia 2011 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres 6 m-cy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
12.16 
 
Wiceprzewodnicząca RM ElŜbieta Niepelt przeczytała treść projektu uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. darowizny nieruchomości w m. Jeleń na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie w celu regulacji stanu prawnego drogi krajowej  
nr 20). 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 kwietnia 2011 r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 
12.17 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
przyłączenia ulic Ogrodowej, Biwakowej, Sportowej, NadbrzeŜnej, Turystycznej, Chabrowej 
połoŜonych w miejscowości Borne Sulinowo do jednostki pomocniczej – Osiedla nr 1 w Bornem 
Sulinowie. 
 
Po tym 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.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 



 25 

Uchwała Nr VIII/100/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 kwietnia 2011 r.  
w sprawie przyłączenia ulic Ogrodowej, Biwakowej, Sportowej, NadbrzeŜnej, Turystycznej, 
Chabrowej połoŜonych w miejscowości Borne Sulinowo do jednostki pomocniczej – Osiedla 
nr 1 w Bornem Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do 
protokołu. 
 
 
12.18 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczący 
ustalenia terminu zebrania wiejskiego w sołectwie Ciemino nie zawiera daty ani godziny zebrania. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska poinformowała, Ŝe w uzgodnieniu z sołtysem 
sołectwa proponuje się odbycie zebrania wiejskiego do wyboru rady sołeckiej 7 maja 2011 r.  
o godz. 16.00 u sołtysa sołectwa Ciemino. 
Natomiast zebranie wiejskie w Starowicach proponuje się przeprowadzić 10 maja 2011 r. o godz. 
17.00. 
 
Wiceprzewodnicząca RM ElŜbieta Niepelt przeczytała treść projektu uchwały w sprawie ustalenia 
terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór rady sołeckiej, zawierający 
zaproponowany przez Burmistrza termin i miejsce zebrania. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/101/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 kwietnia 2011 r.  
w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór rady 
sołeckiej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
 
12.19 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów 
oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (zmieniony projekt uchwały zawierający nazwiska  
i imiona nowo wybranych sołtysów w Komorzu i Śniadowie). 
 
Po tym 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.  
 
Wiceprzewodniczący 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 VIII/102/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 kwietnia 2011 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, 
określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso została podjęta jednogłośnie 
i stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
 
12.20 
 
Wiceprzewodnicząca RM ElŜbieta Niepelt przeczytała treść projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę Nr XVI/189/2008 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności  
i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/103/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 kwietnia 2011 r.  
zmieniająca uchwałę Nr XVI/189/2008 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz 
terminu płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy 
Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
 
12.21 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok. 
 
Po tym 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.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/104/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 kwietnia 2011 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
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12.22 
 
Wiceprzewodnicząca RM ElŜbieta Niepelt przeczytała treść projektu uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-
2026. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/105/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 kwietnia 2011 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2011-2026 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
 
12.23 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór rady sołeckiej (dotyczy 
sołectwa Starowice) z terminem na 10 maja 2011 r. godz. 17.00. 
 
Po tym zwrócił się do radnych, czy mają uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/106/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 21 kwietnia 2011 r.  
w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór rady 
sołeckiej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 
 
Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 33 i nr 34 do protokołu. 
 

Po tym Wiceprzewodniczący RM przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
pn. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.”. 
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Ad 13. 

 
W punkcie sesji pn. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych” głos zabrali: 
 
- Radny Henryk Sigiel zabrał głos odnośnie oznakowania budynków. Z tego, co powiedział 

mieszkaniec Jelenia wynika, Ŝe pobrał oznakowanie z urzędu i jego zdaniem widocznie takie 
oznakowanie obowiązuje. Następnie StraŜ Miejska takie niedociągnięcia stwierdziła równieŜ  
u innych mieszkańców, Ŝe nie wystarczy tylko numer a musi być pod numerem teŜ nazwa 
miejscowości. Jak słyszeliśmy Komendant SM wypowiadał się, Ŝe nie ma takiego obowiązku – 
wystarczy tylko numer. Jeśli jest taki obowiązek, to dlaczego mieszkańcy otrzymują takie 
tabliczki z Urzędu Miejskiego. Następnie poruszył temat placu przy Kościele w Jeleniu. 
Powiedział, Ŝe 12 lat temu, gdy upadały PGR-y osoba, która kupiła gorzelnię, nosiła się  
z zamiarem wykupienia całości tego placu. Wówczas podjęto decyzję, Ŝe część tego placu 
zostanie wyłączona ze sprzedaŜy i przeznaczona na parking koło Kościoła. Kilka lat temu teren 
ten stanowił własność gminy, ale był taki okres, Ŝe te wszystkie nieruchomości zostały 
przekazane Agencji Nieruchomości Rolnych. Teraz okazuje się, Ŝe ten parking nie jest gminny, 
tylko stanowi mienie Agencji. Powiedział, iŜ uwaŜa, Ŝe naleŜy z powrotem ten parking przejąć, 
bowiem z tego co wie, Agencja nosi się z zamiarem sprzedaŜy tego terenu. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odnośnie oznakowania nieruchomości i przekazanego 
przez Urząd kiedyś powiedział, Ŝe obecnie sytuacja jest inna i obowiązuje rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury o tej numeracji. W międzyczasie to teŜ się zmienia i wchodzi nowe 
rozporządzenie, tamto jest w zawieszeniu a nowe nie obowiązuje, czyli jest przejście prawne, 
Ŝe nie do końca jest to doprecyzowane w tej numeracji porządkowej. W starym rozporządzeniu 
jest powiedziane, Ŝe tabliczka ma zawierać numer porządkowy, a jak w miejscowości nie ma 
nazwy ulicy, to równieŜ nazwę miejscowości. To precyzuje rozporządzenie, jak równieŜ  
w zaświadczeniu o nadaniu numeru nieruchomości równieŜ jest opisane, w jaki sposób 
umiejscowiony jest numer porządkowy na posesji. Podkreślił, Ŝe są to wymogi prawne, jak 
powinno na dany stan prawny wyglądać oznakowanie numeru porządkowego na posesji. To, Ŝe 
ktoś kiedyś dostał od gminy oznakowanie posesji, nie oznacza, Ŝe musi tak być na wieki 
wieków amen. Prawo się zmienia w pewnym momencie i wówczas trzeba dostosować 
oznakowanie do wymogów obecnych. Aktualnie w obecnym stanie prawnym sytuacja jest 
taka, Ŝe umieszczanie tabliczek z numerami porządkowymi nieruchomości na budynkach czy 
ogrodzeniach, naleŜy do właściciela danej posesji. Gmina juŜ nie zleca wykonania tych 
tabliczek i nie rozdaje właścicielom posesji, bo obowiązek ten jest przypisany do właścicieli 
nieruchomości. Burmistrz nadaje tylko numery porządkowe nieruchomości albo na wniosek 
właściciela albo z urzędu. Odnośnie poruszonej kwestii parkingu przy Kościele w Jeleniu 
powiedział, Ŝe teren ten jest faktycznie własnością Agencji Nieruchomości Rolnych i myśli, Ŝe 
przy okazji innych działek wystąpimy i o tę działkę. Poinformował, Ŝe wczoraj formalnie juŜ 
dograna została sprawa działki w Radaczu i myśli, Ŝe kolejne miejscowości będą rozpatrywane. 
Zgadza się z tym, Ŝe przejęcie parkingu koło Kościoła w Jeleniu jest sensownym wnioskiem. 
Prosił o zgłaszanie tego typu spraw, bo jest to ostatni dzwonek, aby przejąć jakieś działki na 
mienie gminy. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska poinformowała, Ŝe zmienił się szef Agencji 
Nieruchomości Rolnych i w tej chwili mamy z nim częsty kontakt. Na wniosek mieszkańców 
m.in. Radacza wiemy o duŜej działce, którą chce przejąć Spółka w Juchowie. W związku z tym 
szybko wystąpiliśmy o tę działkę i uzgodniliśmy, Ŝe jesteśmy taką działką zainteresowani,  
a jest to duŜy teren za blokami w Radaczu. Podobnie w Łubowie na zebraniu był poruszony 
problem działki znajdującej się nad jeziorem i niebezpieczeństwa, Ŝe mieszkańcy zostaną 
pozbawieni dojścia nad to jezioro. Ponadto zostały przejrzane tereny na terenie gminy, bo  
w Bornem Sulinowie juŜ wszystko zostało sprzedane. Nie ma teŜ co sprzedawać na terenie 
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gminy, ale są jeszcze tereny agencyjne. MoŜemy jednak przejąć je tylko wtedy, kiedy mamy  
w planie zabukowane dane przeznaczenie. JeŜeli chcemy przejąć od Agencji teren pod budowę 
szpitala, kościoła, boiska sportowe i czegokolwiek, co moŜna podciągnąć pod waŜny cel 
publiczny, to Agencja jest skłonna dany teren nam przekazać. Klimat jest taki, Ŝe moŜemy do 
Agencji występować. ChociaŜ procedowanie w zmianach planu trwa bardzo długo, to Agencja 
wstrzymuje sprzedaŜ danych działek. Zwróciła się do obecnych, Ŝe jeŜeli wiedzą o terenach 
agencyjnych, które znajdują się na terenie gminy jeszcze, to prosiła o poinformowanie o takiej 
sytuacji. 
 
Radny Henryk Sigiel zapytał, co w związku z numeracją porządkową nieruchomości ma 
przekazać mieszkańcom, którzy kiedyś dostali od gminy tabliczki, a teraz wymaga się od nich, 
Ŝeby pod numerem posesji znajdowała się równieŜ nazwa miejscowości. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe za brak właściwych tabliczek 
mieszkańcy będą upominani a przy braku reakcji-karani. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, iŜ w związku z niejasnościami  
w kwestii tabliczek z numerami porządkowymi nieruchomości Zastępca Burmistrza uzgodni  
z Komendantem StraŜy Miejskiej i na następnej sesji zostanie przedstawiona dokładna 
informacja na temat wymogów ustawowych w tym zakresie. 
 

- Radny Dariusz Skiba powiedział, Ŝe mieszkaniec Jelenia Pan Marek Anciar swego czasu 
składał pismo do Urzędu, z którego wynikało, Ŝe cała lewa strona od gorzelni jest wykupiona 
przez niego, a sam wjazd drogi jest prywatny. Sytuacja jest taka, Ŝe pisał Pan Anciar  
i właściciel gorzelni o nabycie kawałka terenu Agencji Nieruchomości Rolnych celem 
umoŜliwienia wjazdu. Stwierdził, Ŝe dzisiaj naświetla tylko temat, bo gdzieś ta sprawa się 
rozpłynęła. 

 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, Ŝe temat poruszony przez radnego Skibę 
jest znany. Poinformował, iŜ osobiście rozmawiał z Panem Anciarem na ten temat. Jednak nie 
jest to łatwa sprawa, bo rzecz dotyczyła zamian działek i nieruchomości  
i nie do końca własności gminy. Są to rzeczy prywatne i wg koncepcji tych panów temat 
niemoŜliwy do załatwienia. Taką teŜ odpowiedź ci panowie dostali. 

 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poinformował, Ŝe do Rady Miejskiej wpłynęły 
Ŝyczenia z okazji Świąt Wielkanocnych od Senatora Piotra Zientarskiego, Poseł na Sejm RP 
Danuty Olejniczak i Koła Terenowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  
w Bornem Sulinowie. Przypomniał równieŜ radnym o obowiązku złoŜenia oświadczeń 
majątkowych do końca kwietnia 2011 r.  
ZłoŜył takŜe wszystkim obecnym Ŝyczenia radosnych, pogodnych, zdrowych i pięknych Świąt 
Wielkanocnych. 
 
Po tym przeszedł do realizacji punktu pn. „Ustalenie terminu następnej sesji”. 
 
 
Ad 14. 

 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, Ŝe kolejna sesja Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie odbędzie się w miesiącu następnym. 
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Ad 15. 

 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Wiceprzewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął VIII Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 10.00 do godz. 12.45. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 


