
P R O T O K Ó Ł   Nr  X/2011 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 30 czerwca 2011 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
X Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 30 czerwca 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 
następujących zmian: 
1) wprowadzenie po pkt 8 „Wolna Trybuna” punktu 8a pn. „Podjęcie uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2011”; 
 
2) wprowadzenie do porządku Sesji w pkt 11 projektów uchwał w sprawach: 

a) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej składającej się z dwóch działek o nr 9/46 i nr 9/47) – jako ppkt 21; 

b) przyłączenia ulic Rzemieślniczej, Towarowej, Wodociągowej i Krótkiej połoŜonych  
w miejscowości Borne Sulinowo do jednostki pomocniczej – Osiedla nr 2 w Bornem 
Sulinowie – jako ppkt 22. 

 
Ponadto poinformowała, Ŝe zmieniony został projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia  
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2010 rok wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok (zmiana polega na 
wykreśleniu z projektu uchwały wysłanego radnym § 2 w brzmieniu: „Sprawozdanie z wykonania 
budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2010 rok, o którym mowa w § 1 ust.2, podlega publikacji  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego). Powiedziała, Ŝe przedmiotowy 
projekt uchwały ujęty jest w porządku obrad w pkt 10 jako ppkt 1. 
PowyŜsze projekty uchwał zostały zaopiniowane przez Komisję BudŜetowo-Gospodarczą Rady 
Miejskiej, a radni mają je przed sobą na stole. 
 
Innych propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek dotyczący 
wprowadzenia zmian do porządku obrad: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Zgłoszony wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 czerwca 2011 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr IX/2011 z 25.05.2011 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 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo 
na rok 2011. 
9. Informacja na temat przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2011 

roku. 
10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2010 rok, 

sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia 
komunalnego Gminy Borne Sulinowo. 
Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2010 

rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2010 rok; 
2) absolutorium z tytułu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2010 rok. 
 

11. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) uŜyczenia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo  

(dot. części tj. 96,75 m² z nieruchomości oznaczonych nr działek 44/5 i 47/1, połoŜonych  
w m. Silnowo); 

2) uŜyczenia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo  
(dot. części tj. 500 m² z nieruchomości oznaczonej nr 62/34, połoŜonej w m. Borne 
Sulinowo); 

3) dzierŜawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo  
(dot. kolejnej dzierŜawy części tj. 55 m² z budynku magazynowo-garaŜowego, połoŜonego 
na działkach nr 7/390 i 7/244 w Bornem Sulinowie); 

4) dzierŜawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo  
(dot. kolejnej dzierŜawy części tj. 195 m² z nieruchomości, połoŜonej na działce nr 1/153 
przy ul. Wrzosowej w Bornem Sulinowie); 

5) dzierŜawy na okres 4 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo  
(dot. kolejnej dzierŜawy ogródków działkowych nr 7, 8, 9, 10 i 12 wydzielonych na działce  
nr 1/2 w m. Borne Sulinowo); 

6) dzierŜawy na okres 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo  
(dot. kolejnej dzierŜawy nieruchomości oznaczonej działką nr 65/1, połoŜonej  
w m. Silnowo); 
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7) dzierŜawy na okres 7 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo  
(dot. kolejnej dzierŜawy ogródków działkowych nr 33, 34, 91 i 100 wydzielonych na 
działkach nr 147/1 i 148/1, połoŜonych w m. Krągi); 

8) dzierŜawy na okres 7 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo  
(dot. kolejnej dzierŜawy części tj. 115 m² z nieruchomości oznaczonej działką nr 87/51, 
połoŜonej przy Al. Niepodległości w Bornem Sulinowie); 

9) wniesienia przez Gminę Borne Sulinowo aportu do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bornem Sulinowie; 

10) powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników; 
11) wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2011 (zmiany w preliminarzu wydatków 
na realizację programu); 

12) ustalenia w Gminie Borne Sulinowo górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz górnej stawki za opróŜnianie 
zbiorników bezodpływowych; 

13) zmieniająca uchwałę Nr IX/117/2011 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;  

14) określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek 
opłaty targowej na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo; 

15) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych; 
16) wyraŜenia zgody na wniesienie przez Gminę Borne Sulinowo aportu środków trwałych do 

spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością” w Bornem Sulinowie; 

17) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne 
Sulinowo oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek 
zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym instytucji kultury i zakładu opieki 
zdrowotnej za I półrocze roku budŜetowego; 

18) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2010 rok; 
19) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok; 
20) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo  

na lata 2011-2026; 
21) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 

niezabudowanej składającej się z dwóch działek o nr 9/46 i nr 9/47); 
22) przyłączenia ulic Rzemieślniczej, Towarowej, Wodociągowej i Krótkiej połoŜonych  

w miejscowości Borne Sulinowo do jednostki pomocniczej – Osiedla nr 2 w Bornem 
Sulinowie. 

 
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”. 
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Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe protokół poprzedniej Sesji Rady Miejskiej 
Nr IX/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 IX/2011 Sesji Rady Miejskiej z 25 maja 2011 r.: 
− za głosowało 15 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr IX/2011 z 25 maja 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. Zwrócił się równieŜ do Pani Burmistrz, czy chce przekazać jakieś dodatkowe 
informacje.  
 
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”. 
 
 
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: 
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„W okresie od ostatniej Sesji odbyły posiedzenia wszystkie komisje Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie, a mianowicie: 

Komisja BudŜetowo-Gospodarcza odbyła jedno posiedzenie, na którym: 

1. Wypracowano stanowisko w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy 
Borne Sulinowo za 2010 rok i udzielenia absolutorium. 

2. WyraŜono opinię na temat wsparcia finansowego z przeznaczeniem na sztandar dla Komendy 
Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Szczecinku. 

3. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji w dniu 30 czerwca 2011 r. 
 
Komisja Rozwoju odbyła dwa posiedzenia, w tym jedno wyjazdowe. 
Na pierwszym posiedzeniu komisja zwizytowała pola namiotowe i kąpieliska pod kątem 
przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2011 roku. 
 
Tematyka drugiego posiedzenia komisji przedstawiała się następująco: 
1. Podsumowanie wyjazdowego posiedzenia komisji w dniu 20 czerwca 2011 r. 

Ocena przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2011 roku. 

2. Zaopiniowanie wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2010 rok w zakresie działania 
komisji. 

3. WyraŜenie opinii na temat wsparcia finansowego z przeznaczeniem na sztandar dla Komendy 
Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Szczecinku. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
1) wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2011 (zmiany w preliminarzu wydatków 
na realizację programu); 

2) ustalenia w Gminie Borne Sulinowo górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz górnej stawki za opróŜnianie 
zbiorników bezodpływowych; 

3) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych; 
4) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok (w zakresie działania 

komisji). 
 
Komisja Rewizyjna odbyła dwa posiedzenia. Tematem posiedzeń komisji było rozpatrzenie 
sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2010 
rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie 
mienia komunalnego i na tej podstawie wnioskowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza 
Bornego Sulinowa. 
 
W dniu 15 czerwca br. wpłynęło z regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zawiadomienie  
o wszczęciu przez Kolegium Izby postępowania w sprawie stwierdzenia niewaŜności uchwały  
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 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Badając uchwałę Kolegium Izby powzięło 
wątpliwość co do zgodności z prawem jej podjęcia.  
W ślad za tym zawiadomieniem Burmistrz Bornego Sulinowa wystosował pismo wyjaśniające cel 
podjęcia przedmiotowej uchwały i wniósł o umorzenie wszczętego postępowania. 
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W dniu 16 czerwca br. uczestniczyłem w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Bornem Sulinowie. W porządku obrad 
przewidziano m.in.: 
1) rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia sprawozdań z działalności Zarządu, 

sprawozdania finansowego Spółki oraz z działalności Rady Nadzorczej za 2010 rok, 
2) podjęcie uchwał w sprawach: 

1. pokrycia straty z działalności za 2010 rok, 
2. udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2010 roku, 
3. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  

w roku 2010, 
3) rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia planu finansowego Spółki na rok 

2011, zatwierdzenia planu działania Zarządu Spółki na rok 2011.”. 
 
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 powiedziała, iŜ sezon letni się zaczął, a pomimo, Ŝe 

miała obiecane, dojścia do kąpieliska nadal nie ma. Uzgodnienia były takie, Ŝe pod koniec 
czerwca miała mieć dostęp do wody. Dzieci i młodzieŜ aktualnie jeŜdŜą na drugą stronę 
jeziora, gdzie jest bardzo niebezpiecznie, bo jest spad. W związku z tym prosiła, Ŝeby tę 
kwestię szybko rozwiązać. 

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska wyjaśniła, Ŝe na ten temat na którejś sesji juŜ 
mówiono, wyjaśniał teŜ Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal. Pewne uzgodnienia zostały juŜ 
poczynione i Pani sołtys doskonale wie, Ŝe ten skrawek nad jeziorem nie jest kąpieliskiem ani 
miejscem do kąpieli. Przypomniała, Ŝe kiedyś tak a nie inaczej podzielono i sprzedano  
w tamtym rejonie działki, więc teraz tylko dobra wola właścicieli moŜe spowodować, Ŝe to 
dojście do jeziora będzie. Jako gmina nie moŜemy angaŜować naszych środków finansowych 
na terenie prywatnym. Ponadto uzgodnienia zobowiązujące w tym kierunku z Panem Zającem 
zostały poczynione, natomiast oficjalnie nie chce tego tematu komentować. Stwierdziła, Ŝe nie 
jest to zadanie zaleŜne ani od Burmistrza, ani od Rady Miejskiej, zaleŜy to od dobrej woli 
właścicieli działek.  

 
- Sołtys sołectwa Krągi Jan Oporski poruszył problem śmieci. Powiedział, Ŝe nauczyliście nas 

zbierać i segregować śmieci, ale teraz okazuje się, Ŝe nie wywozi tego nikt. Poinformował, Ŝe 
po 2-3 dniach od wywozu, kosze na śmieci są juŜ pełne. W związku z tym zwrócił się z prośbą, 
Ŝeby śmieci z ogólnodostępnych pojemników wywozić chociaŜ co tydzień, a nie co 2 tygodnie. 
 
Prezes Zarządu PUK Otton Wyszomirski odpowiedział, Ŝe segregacja śmieci jest realizowana 
przez przedsiębiorstwo regularnie, w miarę jak są w stanie to wykonać. JeŜeli co 2-3 dni 
pojemnik jest juŜ zapełniony, to naleŜy sporządzić jakąś logiczną kalkulację. Rozumie sołtysa, 
Ŝe segregacja jest robiona i trzeba to zebrać. Problem dotyczy wiosek, na których ma  
2 samochody, ale aktualnie nie ma wolnego dnia, Ŝeby puścić dodatkowy kurs. Ten temat 
wymaga domówienia. 
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Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zwracając się do sołtysa powiedziała, iŜ rozumie, 
Ŝe mówił on o segregowanych śmieciach, czyli PET-y, szkło i papier. Poinformowała, Ŝe nie są 
to koszty sołectwa, tylko koszty gminy. Za wywóz segregowanych odpadów płaci gmina,  
w związku z tym słuszna jest odpowiedź Prezesa PUK-u, Ŝe musi ten temat domówić. JeŜeli 
taka potrzeba jest, to musi zdwoić kursy. Burmistrz nie moŜe Ŝądać od Spółki wykonywania 
jakiejkolwiek usługi za darmo – za wszelkie usługi urząd musi płacić. Ona o tym pierwszy raz 
słyszy i Pan Prezes PUK-u takiego problemu jej nie zgłaszał. W związku z tym musi się tym 
problemem zainteresować. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe Prezes PUK-u zorientuje się w tej 
sytuacji, gdyŜ wiąŜe się to z kosztami. 

 
- Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec zapytała, jak się ma stan realizacji kanalizy w jej 

miejscowości tzn., czy w Noblinach ta inwestycja została juŜ zakończona, czy prace 
remontowe, które trzeba wykonać ze względu na uszkodzenia po realizowanej inwestycji, będą 
prowadzone. Powiedziała, Ŝe o te sprawy pytają ją mieszkańcy, więc chciałaby im 
odpowiedzieć. 
Następnie poruszyła problem koszenia miejsc ogólnodostępnych na terenie jej sołectwa. 
Powiedziała, Ŝe przyjechała ekipa, która skosiła część terenu gminnego w Noblinach. Dzwoniła 
w tej sprawie do tut. Urzędu i rozmawiała z panią, która za te sprawy odpowiada. Uzyskała 
informację, Ŝe PUK otrzymał mapkę z miejscami do koszenia i faktycznie to, co im zlecono, to 
zrobili. Jest jednak jeszcze część terenów gminnych w Noblinach bardzo zarośniętych. 
Powiedziała, iŜ nie ma na stanie sołectwa kosiarki, czy kosy i nie ma wyszkolonego 
pracownika, a nie moŜe Ŝądać koszenia od mieszkańców. Są tereny, gdzie nikt z mieszkańców 
nie ma interesu, a są pozarastane. W związku z tym zapytała, czy istnieje moŜliwość, Ŝe te 
koszenia zostaną powtórzone. Ponadto w jej sołectwie jest miejsce, na którym odbywają się 
róŜne imprezy, ale szybko ten teren zarasta. Organizując imprezę lokalną za 2-3 tygodnie 
zapytała, czy moŜe liczyć na wykoszenie tego terenu, czy teŜ musi to zrobić we własnym 
zakresie i prosić sąsiadów, Ŝeby ten teren wykosili. 
Powiedziała teŜ, iŜ nie ma dzisiaj na sesji Dyrektora ZOZ-u, a chciałaby uzyskać informację 
dotyczącą dostania się do lekarza rodzinnego. Poinformowała, Ŝe próbowała dostać się do 
lekarza rodzinnego w Ośrodku w Bornem Sulinowie. O godz. 7.50 panie w Ośrodku Zdrowia 
uruchamiają telefon, a o godz. 8.10 informują, Ŝe juŜ nie ma numerków i zadają pytanie: czy 
pani musi. Stwierdziła, Ŝe ona nie musi i nikt z nas nie musi, ale ta sytuacja powtarzała się  
w kaŜdym następnym dniu. Prosiła o zarejestrowanie na popołudnie, ale juŜ nie było miejsc. 
Związku z tym zapytała, kiedy będzie moŜna. Powiedziała, Ŝe teraz ma wakacje i rzeczywiście 
moŜe od 6.00 rano czatować wręcz, bo tak jej powiedziała pielęgniarka: proszę przyjechać 
wcześnie rano i stać pod Ośrodkiem Zdrowia. Są jednak ludzie, którzy nie mogą wstać rano, 
wsiąść w samochód i przyjechać o 6.30 i stać pod Ośrodkiem Zdrowia po to, Ŝeby spróbować 
dostać numerek. Zwróciła uwagę, Ŝe jest to przecieŜ nasz lekarz rodzinny.  

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska udzieliła następujących odpowiedzi: 
1. Zwracając się do Pani Sołtys sołectwa Nobliny powiedziała, Ŝe jest ona młodym sołtysem, 

obecnym niemal na kaŜdej sesji. Nie tak dawno radni i ona byli zapoznawani ze stanem 
realizacji projektu dotyczącego realizacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy 
Borne Sulinowo. Oświadczyła, Ŝe dla nas wiąŜący jest termin zakończenia realizacji 
projektu, a później jego rozliczenia. Inwestycja cały czas trwa i dopóki nie będzie spięta, 
dopóty ona nie jest zakończona. O naprawy po prowadzonych robotach, szczególnie chodzi 
o nasze drogi gminne, będziemy się upominać i nie odpuścimy. Jednak mogą one trwać 
długi okres czasu, a inwestycja na pewno nie jest jeszcze zakończona. Tam, gdzie wiemy, 
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iŜ nie wróci ekipa realizująca te inwestycje, drogi robimy. Aktualnie będziemy naprawiać 
drogę prowadzącą do miejscowości Grzywnik. 

2. Odnośnie koszenia terenów gminnych odpowiedziała, Ŝe nie jesteśmy w stanie wykosić 
wszystkiego na terenie gminy. Prosiła, Ŝeby sobie wyobrazić, ile to by kosztowało. Nikt, 
ani radny, ani Burmistrz nie moŜe działać na niekorzyść Spółki albo wpędzać w koszty, bo 
za wszystko co wykonuje Spółka musimy płacić. Poinformowała, Ŝe jest ustalona stawka za 
koszenie i na terenie wsi za wykoszenie powierzchni terenu 1 ara płacimy 14,50 zł, a na 
terenie miasta 11,00zł. W związku z tym wybrano najbardziej newralgiczne miejsca, które 
PUK musi kosić i później jeszcze posprzątać. Ponadto poinformowała, Ŝe są sołectwa, 
które ze swojego budŜetu finansują sobie paliwo do kosiarki, zakupiły sobie kosiarki  
i koszą, albo np. w sołectwie Dąbie, które nie ma kosiarki, kosi Pan Cywiński w ramach 
pomocy publicznej. Ponadto obiecała Pani sołtys Dąbia, Ŝe na początku sierpnia, kiedy 
zaistnieje taka potrzeba, da kosiarza i pieniądze na paliwo, Ŝeby to koszenie częściej się 
odbywało. 

 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek odpowiedział na trzecie pytanie dotyczące dostępu 
do lekarza rodzinnego. Powiedział, Ŝe spotykał się z Dyrektorem ZOZ i z Panią Burmistrz 
wielokrotnie w tym roku, m.in. równieŜ rozmawiano o tym problemie. Odbyło się takŜe 
posiedzenie Rady Społecznej ZOZ-u. Aktualnie w funkcjonowaniu ZOZ jest trudna sytuacja, 
bowiem odeszła z pracy Pani doktor Urbanowicz i są pewne zastępstwa, więc organizacyjnie 
jest to trochę trudne do dopięcia. Natomiast od 1 sierpnia br. na 99% będzie zatrudniony nowy 
lekarz, co sprawę na pewno poprawi. Nie mniej jednak powiedział, iŜ jest upowaŜniony 
powiedzieć w imieniu Pana Dyrektora ZOZ, Ŝe nie ma takiej moŜliwości, Ŝeby w rejestracji 
odmówiono rejestracji do lekarza rodzinnego - moŜna zarejestrować się na dzień następny. 
Pacjenci z wysoką gorączką i z bólem, którzy przyjadą, będą przyjęci zawsze. Gdyby zaistniały 
przypadki odmowy, Dyrektor ZOZ prosił, Ŝeby zgłaszać mu to bezpośrednio, albo prosić  
o połączenie telefoniczne z nim. W związku z tym Przewodniczący RM powiedział, aby to 
robić. Ponadto Dyrektor ZOZ powiedział, Ŝe pacjenci będą rejestrowani równieŜ telefonicznie  
i naleŜy się tego domagać. JeŜeli nie ma moŜliwości zarejestrowania się przez telefon na dany 
dzień, będzie to moŜliwe na następny dzień (jeŜeli pacjent nie ma temperatury). Jeśli jednak 
będzie to sytuacja wyjątkowa, to pacjent zostanie i tak przyjęty w danym dniu. 

 
- Sołtys sołectwa Łubowo Agnieszka Kwiatkowska zgłosiła problem skuterów wodnych oraz 

motorówek pływających ze znaczną prędkością po jeziorze. W imieniu mieszkańców Łubowa 
zwróciła się z prośbą o podjęcie uchwały o zakazie pływania po jeziorze Lubicko Wielkie 
motorówkami i skuterami, które mają powyŜej 10 koni mechanicznych. Poinformowała, Ŝe jest 
to bardzo niebezpieczne, a z kąpieli w jeziorze korzystają dzieci. Dzieci kąpią się teŜ po drugiej 
stronie jeziora i przepływają z jednej strony na drugą. Osoba, która szaleje po jeziorze tym 
skuterem, nie jest w stanie zauwaŜyć tego dziecka. Ponadto wpływają do niej skargi i uwagi od 
wędkarzy, Ŝeby coś z tym zrobić. 

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe Rada Miejska nie jest władna 
do podejmowania tego typu uchwał, bowiem przekracza to kompetencje i zakres uprawnień 
uchwałodawczych. Tym niemniej poinformowała, Ŝe taka uwaga została juŜ zgłoszona. 
Wyjaśniła, Ŝe jezioro Lubicko nie posiada strefy ciszy i gmina nie ma wpływu na to, co na tym 
jeziorze się dzieje, bowiem nie jest jego administratorem. Administratorem jeziora nie jest 
nawet nasze PZW i nie ma nic w tym względzie do powiedzenia. Natomiast, jeŜeli chodzi  
o bezpieczeństwo na tym jeziorze, to ta sprawa jest juŜ załatwiona i w zasadzie była juŜ 
załatwiona po interwencji radnych z Łubowa, którzy z tą sprawą zgłosili się do Urzędu. StraŜ 
Miejska została zobowiązana do wyjazdów na teren pola namiotowego, bowiem za dostęp do 
plaŜy i miejsca do kąpieli odpowiada dzierŜawca pola. DzierŜawca pola na to, co chce postawić 
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i wszystko co powstanie, musi mieć zgodę dzierŜawcy jeziora. DzierŜawca pola został 
pouczony, Ŝe powinien bojami zaznaczyć miejsce do kąpieli, gdzie kolor boi oznacza dokąd 
moŜna wypływać, a dokąd nie moŜna dopływać łodzią, a ponadto powinien postawić 
regulamin kąpieliska. Strona została pouczona, moŜna sprawdzić, bowiem została sporządzona 
notatka, podpisana przez dzierŜawcę pola. Dlatego uwaŜa, Ŝe dzierŜawca pola powinien to 
zrobić ze względu na bezpieczeństwo. Natomiast zakazu poruszania się skuterami nie jesteśmy 
władni wydać. Nie jest to temat ani dla Burmistrza ani dla Rady Miejskiej. My tylko moŜemy 
uczulać na te sprawy dzierŜawcę pola. 
  

- Sołtys sołectwa Starowice Agnieszka Kasander powiedziała, Ŝe zgłaszała do gminy sprawę 
barierki przy Kościele w Starowicach. W tej sprawie rozmawiała z panem Zającem i z Zastępcą 
Burmistrza. Aktualnie ta barierka juŜ całkowicie się rozwaliła na tym mostku. Przypomniała, 
Ŝe Pan Zając wraz z Panem JadwiŜycem powiedzieli, Ŝe jest taka barierka, tylko nie ma czym 
przywieźć, Ŝeby ją tam zainstalować. W związku z tym zwróciła się z prośbą, Ŝeby tę barierkę  
i materiał PUK przywiózł do nich, a mieszkańcy sami ją zamontują. 

 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek odpowiedział, Ŝe nie wie, czy na pewno PUK będzie 
przewoził tę barierkę, ale osobiście zainteresuje się tą sprawą. 

 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji punktu obrad pn. „Wolna 
Trybuna.”. 
 
 
Ad 8. 
 
W Wolnej Trybunie głos zabrali: 
 
- Mieszkaniec Bornego Sulinowa Paweł Włoch powiedział, iŜ ma pytanie dotyczące 

stwierdzenia, Ŝe gmina przygotowała się do sezonu letniego 2011. W związku z tym zapytał, 
co pod tym stwierdzeniem się kryje i jak gmina się przygotowała. Ponadto powiedział, Ŝe od 
pewnego czasu prowadzone są rozmowy z Panią Burmistrz w kwestii prowadzenia takiej a nie 
innej działalności w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Poinformował, Ŝe w DPS 
odbywają się róŜnego rodzaju imprezy, w tym alkoholowe. Pani Burmistrz wystąpiła teŜ do 
DPS-u o naliczenie podatku od prowadzenia działalności gospodarczej - 17,50zł od 1 m² 
powierzchni uŜytkowej, ale do dnia dzisiejszego DPS płaci tylko 0,56 zł od części mieszkalnej 
i 3,90 zł od części zdrowotnej. Zapytał, co na dzień dzisiejszy gmina moŜe zrobić z DPS, Ŝeby 
oficjalnie jemu nie odbierali chleba. Aktualnie DPS funkcjonuje prawie jak hotel, przyjeŜdŜają 
goście, ale nie goście pensjonariuszy, tylko grupy młodzieŜy, sportowców, czyli funkcjonuje 
tak jak chce, za pieniądze podatników. 

 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek odnośnie pierwszego pytania odpowiedział, Ŝe będzie 
mógł zapoznać się w pkt 9 pn. „Informacja na temat przygotowania Gminy Borne Sulinowo do 
sezonu turystycznego w 2011 roku”. Ma nadzieję, Ŝe większość wątpliwości zostanie rozwiana. 
Ponadto poinformował, Ŝe DPS podlega Starostwu Powiatowemu, a nie gminie. Gmina podjęła 
działania, Ŝeby unormalnić sytuację. Jest to sytuacja bardzo delikatna, a DPS i Starosta 
tłumaczą to koniecznością zwiększania środków, które są przeznaczane w całości na opiekę  
i pobyt pensjonariuszy. Oświadczył, Ŝe temat jest trudny i w tej chwili nie potrafi odpowiedzieć 
na wszystkie pytania. Przypomniał, Ŝe juŜ kiedyś rozmawiano na ten temat, osobiście 
rozmawiał ze Starostą i zapadły pewne deklaracje. 
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Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska na wstępie powiedziała, Ŝe jedno jest pewne – 
śmieci i podatki. Są to rzeczy, o które gmina powinna zabiegać, ale nie wszyscy to rozumieją. 
KaŜdy, kto znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, zawsze liczy na zwolnienia podatkowe. 
Jako Burmistrz tłumaczy, Ŝe zwolnień nie ma, a mogą być tylko jakieś umorzenia (co naleŜy 
do kompetencji Burmistrza), jeŜeli wymaga tego dobro społeczne, dobro podatnika, a przy tym 
nie ucierpi interes gminy.  
Nasi właściciele pensjonatów, restauracji uruchomili pewien rodzaj działalności pozwalającej 
zarobkować i tak się stało w przypadku lokalu Pana Pawła Włocha, który otworzył salę 
weselną. JakieŜ było nasze zdziwienie, gdy okazało się, Ŝe z wyprzedzeniem 1,5 roku zajęta 
jest sala pod wesela w DPS-ie, natomiast u Pana Pawła Włocha są jeszcze wolne terminy. 
Stwierdziła, Ŝe nie nam w to wchodzić, bo to jest konkurencja i tak dalej. Ale, czy to jest 
zdrowa konkurencja, czy to jest konkurencja, gdzie ktoś bez składania złotówki ją prowadzi. W 
związku z tym Kierownik Referatu Podatków i Opłat na jej polecenie sprawdziła strony 
internetowe, gdzie ogłasza się DPS, który wręcz proponuje skorzystanie z miejsc hotelowych, 
ogłasza moŜliwość organizowania konferencji, miejsca noclegowe, salę bankietową, jak 
równieŜ sprawdziła, czy to wszystko jest opodatkowane. Burmistrz powiedziała, Ŝe do 
obowiązków kaŜdego podatnika naleŜy złoŜenie deklaracji podatkowej z prowadzonej 
działalności. Takowa deklaracja do tut. Urzędu nigdy nie wpłynęła. Dotyczy to równieŜ pralni, 
bowiem niektórzy z mieszkańców przynosili rachunki za wykonywane usługi permanentnie, a 
nie okazjonalnie raz. Od tego zaczęła się korespondencja nasza z Domem Pomocy Społecznej. 
DPS cały czas nam udowadnia, Ŝe to nie jest komercyjna działalność, a działalność dla dobra 
ludzi, Ŝe tu przyjeŜdŜają rodziny, Ŝe odwiedzają rodzinę. Oświadczyła, Ŝe nam nie chodzi o to, 
co tam się odbywa. My chcemy, Ŝeby te powierzchnie, a mamy je wyliczone po swojemu, 
zostały opodatkowane. Być moŜe inaczej kuchnia, która nie tylko gotuje dla pensjonariuszy, 
ale gotuje równieŜ dla komercyjnych gości i przy okazji wesel. Ponadto, Ŝeby trochę inaczej 
były płacone podatki z części pralni. Jest to bardzo delikatna materia. Jej rolą było tylko 
przyjmowanie i odpisywanie przy pomocy naszego radcy prawnego na pisma kierowane przez 
DPS. W związku z tym uzgodniła Ŝ Panią Dyrektor DPS, spotkali się prawnicy i DPS musi 
złoŜyć deklarację podatkową. Zostało wszczęte postępowanie w tej sprawie. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podsumowując powiedział, Ŝe gmina robi to, co jest 
jej rolą jak gdyby, natomiast to automatycznie będzie wpływało na konkurencyjność i na to,  
o co chodzi państwu. 

 
- Mieszkaniec Bornego Sulinowa Rajmund Prus powiedział, Ŝe jest mieszkańcem obrębu 04 za 

stadionem i przedstawił poniŜsze problemy: 
 

1. Od 11 lat jest mieszkańcem miasta i zaczyna narastać dylemat jak gdyby dwóch ulic 
Sportowych w Bornem Sulinowie. Jedna ulica Sportowa idzie do prawej strony stadionu,  
a druga lewą stroną stadionu do strzelnic. Często zdarza się, Ŝe kierowcy poczty kurierskiej 
pytają się, jak tam dojechać. Zaznaczył, Ŝe ten dylemat jest tematem częstych dyskusji 
wszystkich mieszkańców tej części miasta. Ponadto powiedział, Ŝe na dzień dzisiejszy na 
ulicy Sportowej za wyjątkiem stadionu i pola biwakowego nie ma innych obiektów, bo te 
wszystkie budynki, działki, które są przy tej drugiej ulicy Sportowej, są przy ul. 
Biwakowej, NadbrzeŜnej i Turystycznej. W związku z tym uwaŜa, Ŝeby zmienić nazwę 
jednej z dwóch ulic Sportowych na ulicę np. Startową lub Sportową 2. Chodzi o to, Ŝeby te 
dwie ulice odróŜniały się od siebie. 

2. Powiedział, Ŝe przez 2 lata prosił, Ŝeby na ulicy Sportowej w kierunku strzelnicy ustawić 
kilka koszy na śmieci. Oczywiście kierowano go do PUK-u, PUK do gminy w sprawie 
śmietników. Na dzień dzisiejszy zostały ustawione cztery kolejne pojemniki na śmieci, ale 
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na tej drugiej ulicy Sportowej, gdzie juŜ były pojemniki. Zwrócił uwagę, Ŝe na tej drugiej 
ulicy Sportowej, gdzie nie ma pojemników na śmieci, często i gęsto ktoś podrzuca śmieci. 
Dlatego uwaŜa, Ŝe nie będzie to wielkim wydatkiem dla PUK-u czy dla gminy, Ŝeby te 
kosze tam ustawiono. 

3. Powiedział, iŜ nie miał Ŝadnego interesu, Ŝeby w długi weekend bombardować Urząd 
Miejski, ale często zdarza się, Ŝe ktoś akurat jest i chce np. w piątek załatwić jakąś sprawę. 
Zaproponował, Ŝeby zamontować magnetofon, jak był w filmie pt. „Miś”, Ŝeby potencjalni 
petenci nagrywali się i przekazywali to, co myślą. Aby juŜ nie było jakichś głupich Ŝartów 
na ten temat na sesji, zasugerował, Ŝeby ktoś dyŜurował w Urzędzie, bo ci ludzie odbijają 
się od drzwi. 

Kończąc swoje wystąpienie zapytał, czy sprawa ulicy Sportowej jest do załatwienia. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek odpowiedział, iŜ myśli, Ŝe jest do załatwienia i Urząd 
Miejski się temu przyjrzy. To nie jest nawet kwestia zmiany nazw, tylko odpowiedniego 
oznaczenia na wskaźnikach w prawo. Jest to drobna sprawa i wymaga tylko odpowiedniego 
podejścia. 
 

 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 

  
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad 
pn. „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2011”. 
 
 
Ad 8a. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2011. Po tym zwrócił się do 
radnych, czy mają uwagi do projektu przedmiotowej uchwały. 
 
Uwag 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 X/122/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2011 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2011 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady i przystąpił do realizacji punktu sesji pn. 
„Informacja na temat przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2011 
roku”. 
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Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali informację na temat 
przygotowania miasta i gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2011 roku i mieli 
moŜliwość zapoznania się z tym opracowaniem. RównieŜ Komisja Rozwoju zajmowała się tym 
tematem i poprosił przewodniczącego komisji o opinię. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki na wstępie powiedział, Ŝe komisja w ramach 
swoich kompetencji zajęła się tematem turystyki i przygotowaniem Gminy Borne Sulinowo do 
sezonu 2011. Komisja odbyła równieŜ posiedzenie wyjazdowe, w trakcie którego obejrzano kilka 
obiektów wykorzystywanych do kąpieli oraz strefy rekreacyjne.  
Po tym przedstawił opinię Komisji Rozwoju o następującej treści: 
 

„Komisja Rozwoju na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2011 r. oceniła przygotowanie 
Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2011 roku. 
Przed tym 20 czerwca br. przy udziale pracownika Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem 
Sulinowie dokonała objazdu gminnych terenów rekreacyjnych, w tym będących  
w administrowaniu Centrum Kultury i Rekreacji. 
Zwizytowano poniŜsze tereny rekreacyjne, miejsca wykorzystywane do kąpieli oraz strefy 
rekreacyjne: 
1) PlaŜę „Zieloną” w Bornem Sulinowie (teren rekreacyjny), 
2) PlaŜę „Słoneczną” w Bornem Sulinowie (miejsce wykorzystywane do kąpieli), 
3) Strefę rekreacyjną w Radaczu, 
4) Teren rekreacyjny w Jeleniu, 
5) Strefę rekreacyjną w Jeleniu, 
6) Teren rekreacyjny w Silnowie Dolnym, 
7) Teren rekreacyjny w Piławie, 
8) Teren rekreacyjny w Łubowie (zwyczajowe miejsce kąpieli nad jeziorem Lubicko Wielkie oraz 

pole namiotowe), 
9) Pole namiotowe przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie. 
 
Z uzyskanych informacji wynika, Ŝe 15 czerwca – zgodnie z prawem unijnym – ruszył sezon na 
kąpieliskach śródlądowych. W Gminie Borne Sulinowo miejsca wykorzystywane do kąpieli 
zostaną otwarte z dniem 1 lipca br. pod warunkiem, Ŝe nie będzie przeciwwskazań ze strony 
wyników badania wód przez Sanepid. Na wielu obiektach prowadzone były prace remontowe  
i modernizacyjne. Poprawiany był wizerunek i estetyka terenów rekreacyjnych przejawiający się 
m.in. dbałością o zieleń, czystość, zapewnieniem odpowiedniej ilości koszy na śmieci.  
Miejsca wykorzystywane do kąpieli w Gminie Borne Sulinowo spełniają podstawowe wymogi 
obsługi turystów i plaŜowiczów. 
 
Na plaŜy „Zielonej” jest pomost, trawa została wykoszona, istnieje przebieralnia, ustawione są 
drewniane parasole z ławeczkami, wiatki na konsumpcję i kosze na śmieci. W pobliŜu 
umiejscowiony jest mały plac zabaw dla dzieci. Przed rozpoczęciem sezonu zostaną ustawione 
ubikacje TOI TOI. 
 
Na plaŜy „Słonecznej” jest przebieralnia, kosze na śmieci, drewniana wiatka oraz miejsce na grilla. 
Na brzegu jeziora jest nawieziony piasek. Przed rozpoczęciem sezonu zostaną rozstawione  
2 pomosty pływające oraz ubikacje TOI TOI. Ponadto zatrudnionych zostanie dwóch 
profesjonalnych ratowników WOPR. 
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Na polu namiotowym przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie ustawiony jest kontener  
z umywalkami, ubikacjami i natryskiem, który posiada szambo. Teren pola namiotowego był 
wykoszony i uprzątnięty. Umiejscowione jest na nim miejsce na ognisko oraz wiatki zadaszone  
z miejscami do siedzenia. Teren pola namiotowego zostanie wydzierŜawiony tylko na sezon 
turystyczny w 2011 r. i 2012 r. 
 
Na terenie rekreacyjnym w Jeleniu znajdują się miejsca do siedzenia, wiata ze stołem i siedziskami 
oraz miejsce na ognisko. Przed sezonem teren zostanie wykoszony, ustawiony zostanie kosz na 
śmieci i ubikacja TOI TOI. 
 
Na terenie rekreacyjnym w Łubowie, który został wydzierŜawiony na 10 lat, wybudowana została 
wiata ze stołami i ławkami do siedzenia. W trakcie budowy jest miejsce na ognisko (teren 
obudowany i częściowo zadaszony z miejscami do siedzenia). W pobliŜu miejsca 
wykorzystywanego zwyczajowo do kąpieli znajduje się boisko do gry w piłkę siatkową. 
DzierŜawca tego terenu oświadczył, Ŝe przed sezonem dno kąpieliska zostanie wyczyszczone, ale 
będzie to kąpielisko niestrzeŜone. Poza tym teren został uprzątnięty, ustawiono kosze na śmieci. 
Natomiast naprawy wymagają barierki na pomoście, które są popękane i stwarzają zagroŜenie 
bezpieczeństwa. 
 
Największy niepokój komisji budzi stan terenów rekreacyjnych w Piławie i Silnowie Dolnym. 
Teren rekreacyjny w Piławie jest nierówny po prowadzonych pracach ziemnych w ramach 
prowadzonej na terenie Gminy Borne Sulinowo inwestycji wodno-kanalizacyjnej i wymaga 
koszenia. Cały teren był nieuporządkowany, zakrzaczony, wiata drewniana w nienajlepszym 
stanie, brak piasku na nadbrzeŜu jeziora. 
Natomiast na części terenu rekreacyjnego w Silnowie Dolnym wciąŜ trwają prace ziemne związane 
z budową przepompowni ścieków.  
 
Na posiedzeniu zapoznano się z informacją pisemną na temat przygotowania miasta i gminy do 
sezonu turystycznego 2011 r. opracowaną przez Referat Promocji i Współpracy Urzędu 
Miejskiego w Bornem Sulinowie przy współpracy z Centrum Kultury i Rekreacji oraz Miejską 
Biblioteką Publiczną. W opracowaniu zawarto podstawowe informacje wpływające bezpośrednio 
na ruch turystyczny, tj. bazę noclegową i gastronomiczną, funkcjonowanie Centrum Informacji 
Turystycznej, ofertę turystyczną, zagospodarowanie turystyczne, działania promocyjne (w tym 
materiały promocyjne i udział w targach turystycznych), kalendarz imprez. Przedstawiono równieŜ 
sprawozdanie dotyczące przygotowania terenów rekreacyjnych do sezonu turystycznego oraz 
planowanych imprez plenerowych w Centrum Kultury i Rekreacji, jak równieŜ ofertę wakacyjną 
dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
 
W oparciu o materiał pisemny oraz własne spostrzeŜenia w trakcie wizytacji terenów 
rekreacyjnych, Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła stan przygotowania Gminy Borne Sulinowo 
do sezonu turystycznego w 2011 roku. 
Cieszy fakt, iŜ z kaŜdym rokiem przybywa miejsc noclegowych, w tym gospodarstw 
agroturystycznych, jak równieŜ to, Ŝe została wzbogacona oferta turystyczna oraz działania 
promocyjne.”. 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do radnych, czy ktoś chce zabrać głos. 
 
Radny Ryszard Cywiński poruszył temat parkingu przy wjeździe do miejscowości Piława, który  
w części jest terenem naleŜącym do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a w części 
jest to teren gminny. Skoro mówimy o sezonie turystycznym to ten teren źle o nas świadczy, bo 
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trasa - przy której ten parking jest usytuowany - jest wyjątkowo przejezdna. UwaŜa, Ŝe naleŜy tym 
się zająć, bo chociaŜ trawa jest wykoszona, to zalega tam duŜo śmieci. Z kaŜdym dniem tych 
śmieci tam przybywa, zwłaszcza po weekendzie. Wygląda to odstraszająco, więc uwaŜa, Ŝe coś  
z tym trzeba zrobić. Przypomniał, iŜ juŜ kiedyś mówił, Ŝe wydzierŜawianie na 5 czy 10 lat nie 
zdaje egzaminu, bo nikt nie zainwestuje duŜych pieniędzy. UwaŜa, Ŝe naleŜy ten teren 
wydzierŜawić na 20 czy 30 lat, gdyŜ teren jest przepiękny – otwarta przestrzeń na jezioro. 
Jednocześnie zauwaŜył, Ŝe problem tego terenu nie pojawił się w tej kadencji, ale istnieje od wielu 
lat i jak dotąd nie znaleziono jakiegoś rozwiązania. Turyści przyzwyczaili się, Ŝe moŜna tam 
wyrzucać śmieci, a to szpeci i psuje wizerunek gminy. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ myśli, Ŝe istotą sprawy jest to, Ŝe 
turystyką nie tylko gmina się zajmuje, ale zajmują się tym takŜe Lasy Państwowe, osoby prywatne, 
pensjonaty i inne podmioty. UwaŜa, Ŝe moŜe byłoby dobrze w przyszłości, Ŝeby pewne sprawy 
związane z turystyką rozwiązywać wspólnie, aczkolwiek wie, Ŝe rozmowy w tym kierunku są 
prowadzone m.in. z Lasami Państwowymi. Czasami robimy tą samą robotę po sąsiedzku, zupełnie 
bez sensu i niepotrzebnie. Dlatego wskazane jest, Ŝeby nad niektórymi sprawami zastanowić się 
wspólnie. 
 
Więcej głosu w tym temacie nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, iŜ uznaje, Ŝe informacja  
o przygotowaniu Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2011 roku została przez 
Radę Miejską przyj ęta. 
 
PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji punktu porządku obrad 
pn. „Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2010 rok, 
sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia 
komunalnego Gminy Borne Sulinowo”. 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek na wstępie powiedział, Ŝe zanim poprosi o opinie komisji 
Rady Miejskiej na temat wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2010 rok, zwróci się do 
Skarbnika Gminy o wyjaśnienie radnym jednej rzeczy róŜniącej się pomiędzy dokumentami RIO  
a dokumentem - Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2010 rok. Chodzi o zadłuŜenie 
Gminy Borne Sulinowo, bo w tych dokumentach są dwie róŜne liczby. Zapytał, dlaczego to tak 
jest. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis odpowiedziała, Ŝe zarówno w sprawozdaniu Burmistrza  
z wykonania budŜetu jak i w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oba wskaźniki są 
prawidłowe. W Sprawozdaniu Burmistrza Bornego Sulinowa z wykonania budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo za 2010 rok jest ujęty wskaźnik niŜszy, poniewaŜ nie obejmuje on poŜyczki na 
wyprzedzające finansowanie, którą zaciągnięto na realizację inwestycji dofinansowanych ze 
środków unijnych. Podkreśliła, iŜ jest to prawidłowo, Ŝe tę poŜyczkę się wyklucza z ogólnego 
zadłuŜenia gminy. Natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa podając wskaźnik, sczytała ogólne 
zadłuŜenie gminy ze statystycznego sprawozdania Rb-Z. W tym momencie, gdyby ten wskaźnik 
był niepokojący lub przekraczał dopuszczalną wartość 60%, to wtedy RIO przeprowadza 
szczegółową analizę i patrzy, czy nie zachodzą tam jakieś wykluczenia związane z realizacją 
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właśnie tej inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych. Dopiero wówczas wykazuje ten 
wskaźnik w niŜszej wartości. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do omówienia projektu 
uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne 
Sulinowo za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 
2010 rok. Zwrócił się do przewodniczących komisji Rady Miejskiej o przedstawienie opinii. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przedstawił opinię o treści: 

„Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2009 r. plan 
budŜetu gminy na 2010 rok zakładał: 

- po stronie dochodów   26.966.803,00zł 
- po stronie wydatków   29.374.264,00zł.  

 
W trakcie roku budŜetowego plan budŜetu uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił: 

- po stronie dochodów   28.203.811,76zł, 
- po stronie wydatków   30.611.272,76zł. 

 
Dochody budŜetowe wykonano w kwocie 27.741.165,27zł, co stanowi 98,36% 
 
Wydatki budŜetowe zrealizowano w kwocie 30.315.321,97zł, co stanowi 99,03%. 
 
BudŜet gminy za 2010 rok zamknął się deficytem budŜetowym w wysokości 2.574.156,70zł, który 
pokryty zostanie z zaciągniętych kredytów i poŜyczek. 
 
Zobowiązania powstałe za 2010 rok stanowią kwotę 944.119,23zł, w tym zobowiązania 
wymagalne w wysokości 18.603,15zł z tytułu niewypłaconych dodatków mieszkaniowych. 
 
Wydatki na finansowanie inwestycji na plan 3.151.873,35zł wykonano w wysokości 
3.150.789,97zł, co stanowi 99,96%. 
 
Wydatki bieŜące na plan 27.459.399,41zł zrealizowano w wysokości 27.164.532,00zł,  
co stanowi 98,93%. 
 
Komisja BudŜetowo-Gospodarcza nie wniosła uwag do wykonania dochodów i wydatków 
budŜetowych.  
 
Niepokój komisji budzą niskie dochody ze sprzedaŜy mienia gminnego, bowiem wpływy z tego 
tytułu były niŜsze o 373.944,67zł od wykonania za 2009 rok. Komisja rozumie, Ŝe wpływ na to ma 
zastój na rynku nieruchomości będący skutkiem kryzysu gospodarczego.  
 
W realizacji wydatków nie zauwaŜono przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 
 

Reasumując Komisja BudŜetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała wykonanie 
budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2010 rok i popiera wniosek Komisji Rewizyjnej  
o udzielenie Burmistrzowi Bornego Sulinowa absolutorium z tytułu wykonania budŜetu 
gminy za rok 2010”. 
 
Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 8  
do protokołu.  
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię o treści: 
„Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z realizacji budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2010 rok, 
Komisja Rozwoju oceniła pozytywnie zrealizowane wydatki w działach budŜetu gminy, których 
opiniowanie naleŜy do kompetencji komisji, a mianowicie z zakresu: zdrowia, pomocy społecznej, 
bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska, kultury fizycznej, turystyki, oświaty i kultury”. 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej o przedstawienie wniosku komisji w sprawie absolutorium. Jednocześnie 
poinformował, Ŝe wszyscy radni otrzymali do wiadomości przedmiotowy wniosek. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Gorgol przeczytał treść wniosku komisji w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Bornego Sulinowa absolutorium z tytułu wykonania  
budŜetu Gminy za rok 2010, który stanowi załącznik nr 9 do protokołu 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapoznał obecnych z treścią uchwały  
Nr XLV/196/Z/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 
18 kwietnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Bornego Sulinowa  
z wykonania budŜetu za 2010 rok. Jednocześnie zaznaczył, Ŝe radni równieŜ otrzymali treść tej 
uchwały do wiadomości. 
PowyŜsza uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
  
W dalszej kolejności Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chce jeszcze zabrać głos 
odnośnie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminy Borne Sulinowo za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo za 2010 rok. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie projekt 
przedmiotowej uchwały: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr X/123/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2011 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo 
za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2010 
rok  została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do omówienia projektu uchwały  
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2010 rok. 
Przed tym przeczytał treść uchwały Nr LXXIX/300/Z/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wydania opinii o wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie udzielenia absolutorium dla 
Burmistrza Bornego Sulinowa z tytułu wykonania budŜetu w 2010 rok. 
PowyŜsza uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Po przeczytaniu powyŜszej uchwały RIO Przewodniczący RM zwrócił się do radnych, czy ktoś 
chce zabrać głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
absolutorium z tytułu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2010 rok: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr X/124/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2011 r.  
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2010 rok 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Po podjęciu powyŜszej uchwały Przewodniczący RM Tomasz Skowronek pogratulował Pani 
Burmistrz. 
 
Po tym przystąpił do realizacji punktu porządku obrad pn. „Podjęcie uchwał w sprawach”. 
 
 
Ad 11. 
Podjęcie uchwał. 
 
11.1 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos 
odnośnie projektu uchwały w sprawie uŜyczenia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 96,75 m² z nieruchomości oznaczonych nr działek 
44/5 i 47/1, połoŜonych w m. Silnowo). 
 
Głosu nie zabierano. 
 
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 X/125/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2011 r.  
w sprawie uŜyczenia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
11.2 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos 
odnośnie projektu uchwały w sprawie uŜyczenia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 500 m² z nieruchomości oznaczonej nr 62/34, 
połoŜonej w m. Borne Sulinowo). 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ ma uwagę do przedmiotowego projektu 
uchwały, a mianowicie w § 1 jest zapis, Ŝe wyraŜa się zgodę na nieodpłatne uŜyczenie części tj. 
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500m² z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo, połoŜonej na działce 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 62/34 o pow. 5,8633 ha w miejscowości Borne 
Sulinowo, posiadającej księgę wieczystą o numerze KW 18904. W uzasadnieniu do projektu 
uchwały jest napisane, Ŝe przedmiot uŜyczenia wykorzystywany jest jako teren rekreacyjny dla 
mieszkańców „Wspólnoty Trzynastka”. Natomiast w projekcie uchwały oznaczonej w porządku 
obrad jako pkt 11.4 jest podobnie, bowiem nieruchomość, która proponowana jest do dzierŜawy, 
równieŜ jest wykorzystywana jako teren rekreacyjny. W związku z tym zapytał, dlaczego róŜnie 
przeznaczamy, gdyŜ jeden teren w nieodpłatne uŜyczenie, a drugi teren do dzierŜawy. Ponadto 
zwrócił uwagę, Ŝe wiąŜe się to z sytuacją, która bezpośrednio dotyczy Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych, a mianowicie między Wspólnotą Trzynastka a następnym budynkiem kiedyś 
istniała dróŜka. Niestety kiedyś tak to zostało wcześniej sprzedane, Ŝe jest to praktycznie jedyna 
moŜliwość dojazdu do kotłowni. W tej chwili wszystkie samochody ze zrębkami muszą 
przejeŜdŜać przez miasto i z kotłowni miejskiej nie ma w zasadzie drogi ewakuacyjnej. Sytuacja co 
najmniej jest niedobra i ewentualnym rozwiązaniem oraz zdecydowanym skróceniem przejazdu od 
ul. Wojska Polskiego byłaby droga pomiędzy budynkami połoŜonymi przy ul. Konopnickiej 13  
i 11. Myśli, Ŝe ten teren, który byłby uŜyczony, byłby takim argumentem w rozmowie ze 
wspólnotami mieszkaniowymi, jak ten problem rozwiązać. Podkreślił, Ŝe jest to przyszłościowy 
problem dla gminy i prosił o wzięcie tego pod uwagę. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- przeciw nie głosował Ŝaden radny, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała Nr X/126/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2011 r.  
w sprawie uŜyczenia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
11.3 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały w sprawie dzierŜawy na okres 3 lat 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. kolejnej dzierŜawy części tj. 55 
m² z budynku magazynowo-garaŜowego, połoŜonego na działkach nr 7/390 i 7/244 w Bornem 
Sulinowie). 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr X/127/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2011 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
11.4 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały w sprawie dzierŜawy na okres 3 lat 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. kolejnej dzierŜawy części  
tj. 195 m² z nieruchomości, połoŜonej na działce nr 1/153 przy ul. Wrzosowej w Bornem 
Sulinowie). 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną pod warunkiem wyłonienia dzierŜawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego. Związane to jest z sąsiednim podmiotem, który równieŜ jest zainteresowany 
dzierŜawą przedmiotowej części nieruchomości. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie. 
 
Radny Dariusz Czerniawski powiedział, iŜ jasno wynika z sugestii komisji, aby zmienić projekt 
uchwały i zawrzeć zapis, Ŝe przeznaczenie do dzierŜawy tej części nieruchomości odbędzie się  
w trybie przetargu nieograniczonego. Ponadto powiedział, Ŝe w przypadku nieruchomości 
połoŜonej blisko ul. Konopnickiej 13 ta dróŜka, o której mówił Przewodniczący RM, do tej pory 
istnieje i przebiega przez teren Wspólnoty Trzynastka. Ta wspólnota nie ogrodziła działki po 
granicy, zgodnie z podziałem geodezyjnym i jak mogłaby to zrobić. Ogrodzenie jest przesunięte  
i dróŜka funkcjonuje. Wszyscy, którzy tam się poruszają, szczególnie dzieci idące do szkoły z ul. 
Konopnickiej, Chopina w tym kierunku podąŜają i przechodzą dalej. Od lat to tak jest, jak gdyby 
na zasadzie, Ŝe kiedyś jakieś porozumienie zostało zawarte z gminą i dlatego ta wspólnota moŜe 
dzierŜawić ten teren o powierzchni 500 m². Wracając do ul. Wrzosowej powiedział, Ŝe  
w poprzedniej kadencji ten teren był na polepszenie funkcji i była to dzierŜawa na okres 3 lat. 
Jedna osoba ubiegała się o to i z tego tytułu ta osoba była dzierŜawcą terenu będącego 
przedmiotem tego projektu uchwały, który dzisiaj rozpatrujemy. Dlatego jest to rozróŜnienie, gdyŜ 
w przypadku, gdy indywidualna osoba występuje to jest inny zapis, natomiast w przypadku, kiedy 
występuje wspólnota, czyli gremium osób, to inaczej to traktujemy. Wracając do przedmiotowej 
nieruchomości poinformował, Ŝe w poprzedniej kadencji przychodzili do niego na dyŜur 
mieszkańcy ul. Wrzosowej z budynku tzw. „Leningradu” połoŜonego w pobliŜu jeziora Pile, 
którzy byli bardzo zdumieni, gdyŜ kiedyś był to teren ogólnodostępny. Jest tam problem  
z parkowaniem samochodów i gdyby wiedzieli, iŜ jest moŜliwość wzięcia w dzierŜawę tego 
terenu, to oni byliby zainteresowani. Ten problem przedstawił na posiedzeniu Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej i z tego teŜ względu komisja wydała taką opinię. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe pomiędzy budynkami połoŜonymi przy 
ul. Konopnickiej 13 i 11 nie ma juŜ tej ścieŜki, zostało zmienione ogrodzenie i być moŜe takie były 
uzgodnienia. Nie mniej jednak dziwi go takie uŜyczanie terenu bez czerpania z tego korzyści.  
W tej chwili jednak sytuacja jest taka, Ŝe mamy tekst projektu uchwały i jeŜeli nie ma wniosku  
o zmianę treści tego projektu, więc podda pod głosowanie tekst uchwały wysłanej radnym. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska wyjaśniła, Ŝe umowy dzierŜaw i tryby rozstrzygania 
są jednoznaczne – w grę wchodzi tylko i wyłącznie przetarg. Wydaje jej się, Ŝe ten projekt 
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uchwały jest na końcu źle sformułowany. Zwróciła uwagę na zapis w uzasadnieniu: „gdyby 
przedstawił najkorzystniejszą ofertę”. 
 
Radny Ryszard Cywiński zacytował brzmienie § 2 projektu uchwały o treści: „WyraŜa się zgodę 
na dzierŜawę nieruchomości opisanej w § 1 na okres 3 lat” i powiedział, Ŝe w zasadzie moŜna to 
potraktować jako oddanie w dzierŜawę w trybie bezprzetargowym. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe przetarg jest jednoznaczny  
i najkorzystniejsza oferta dla gminy wygrywa. 
 
Radny Ryszard Cywiński stwierdził, Ŝe to nie wynika z treści projektu uchwały. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały, a następnie poddał go 
pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- przeciw głosował 1 radny, 
- wstrzymało się od głosu 2 radnych. 
 
Uchwała Nr X/128/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2011 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta i stanowi załącznik nr 17 do protokołu 
 
 
 
11.5 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały w sprawie dzierŜawy na okres 4 lat 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. kolejnej dzierŜawy ogródków 
działkowych nr 7, 8, 9, 10 i 12 wydzielonych na działce nr 1/2 w m. Borne Sulinowo). 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr X/129/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2011 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres 4 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
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11.6 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały w sprawie dzierŜawy na okres 5 lat 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. kolejnej dzierŜawy 
nieruchomości oznaczonej działką nr 65/1, połoŜonej w m. Silnowo). 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr X/130/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2011 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
 
11.7 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały w sprawie dzierŜawy na okres 7 lat 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. kolejnej dzierŜawy ogródków 
działkowych nr 33, 34, 91 i 100 wydzielonych na działkach nr 147/1 i 148/1, połoŜonych w m. 
Krągi). 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr X/131/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2011 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres 7 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
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11.8 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały w sprawie dzierŜawy na okres 7 lat 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. kolejnej dzierŜawy części tj. 
115 m² z nieruchomości oznaczonej działką nr 87/51, połoŜonej przy Al. Niepodległości  
w Bornem Sulinowie). 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr X/132/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2011 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres 7 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
 
11.9 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały w sprawie wniesienia przez Gminę Borne 
Sulinowo aportu do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych – Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością w Bornem Sulinowie. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr X/133/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2011 r.  
w sprawie wniesienia przez Gminę Borne Sulinowo aportu do spółki pod nazwą 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bornem 
Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
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11.10 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy powołania 
Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników. Zwrócił uwagę, Ŝe projekt uchwały nie zawiera 
składu osobowego Zespołu i prosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w tym Zespole. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zaproponowała do składu przedmiotowego Zespołu 
radcę prawnego Tomasza Wilickiego. 
 
Radny Dariusz Czerniawski zgłosił kandydaturę Sekretarza Gminy – Annę Gałązkę. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zaproponowała do składu Zespołu Panią sołtys 
Sołectwa Piława Ewę Schmidt. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do zgłoszonych kandydatur, czy wyraŜają 
zgodę na powołanie w skład Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników. 
 
Radca prawny Tomasz Wilicki odpowiedział, Ŝe wyraŜa zgodę. 
 
Sekretarz Gminy Anna Gałązka odpowiedziała, Ŝe wyraŜa zgodę. 
 
Sołtys Sołectwa Piława Ewa Schmidt odpowiedziała, Ŝe wyraŜa zgodę. 
 
Innych kandydatów do składu Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały, 
uwzględniającego poniŜszy skład Zespołu: Anna Gałązka, Ewa Schmidt i Tomasz Wilicki,  
a następnie poddał go pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono (1 radny nie głosował). 
 
Uchwała Nr X/134/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2011 r.  
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników została podjęta  
i stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 
11.11 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do przewodniczących Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinię odnośnie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia 
zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2011 (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację programu). 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 
zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
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Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr X/135/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2011 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2011 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
11.12 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do przewodniczących Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinię odnośnie projektu uchwały w sprawie ustalenia  
w Gminie Borne Sulinowo górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
odbiór odpadów komunalnych oraz górnej stawki za opróŜnianie zbiorników bezodpływowych. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 
zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr X/136/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2011 r.  
w sprawie ustalenia w Gminie Borne Sulinowo górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz górnej stawki za 
opróŜnianie zbiorników bezodpływowych została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  
nr 25 do protokołu. 
 
 
11.13 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/117/2011  
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. 
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Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr X/137/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2011 r.  
zmieniająca uchwałę Nr IX/117/2011 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 26 do protokołu. 
 
 
11.14 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru 
oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy 
Borne Sulinowo. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr X/138/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2011 r.  
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 27 do protokołu. 
 
 
11.15 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do przewodniczących Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinię odnośnie projektu uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty za wpis do rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych. 
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Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 
zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr X/139/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2011 r.  
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
 
11.16 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie przez 
Gminę Borne Sulinowo aportu środków trwałych do spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Bornem Sulinowie. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr X/140/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2011 r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie przez Gminę Borne Sulinowo aportu środków 
trwałych do spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością” w Bornem Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  
nr 29 do protokołu. 
 
 
11.17 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji 
o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo, informacji o kształtowaniu się 
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wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo oraz informacji o przebiegu wykonania 
planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym instytucji 
kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budŜetowego. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr X/141/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2011 r.  
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy 
Borne Sulinowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Borne Sulinowo oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek 
zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym instytucji kultury i zakładu opieki 
zdrowotnej za I półrocze roku budŜetowego została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 30 do protokołu. 
 
 
 
11.18 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego 
bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2010 rok. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr X/142/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2011 r.  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2010 rok 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
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11.19 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie 
Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok (dot. zwiększenia dochodów budŜetu o kwotę 66.048,66zł  
i zmniejszenia dochodów budŜetu o kwotę 53.048,66zł oraz zwiększenia wydatków budŜetu  
o kwotę 13.000,00zł). 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr X/143/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2011 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 
 
 
11.20 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2026. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr X/144/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2011 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo  
na lata 2011-2026 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
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11.21 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości niezabudowanej składającej się z dwóch 
działek o nr 9/46 i nr 9/47). 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr X/145/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2011 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
 
 
11.22 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały w sprawie przyłączenia ulic Rzemieślniczej, 
Towarowej, Wodociągowej i Krótkiej połoŜonych w miejscowości Borne Sulinowo do jednostki 
pomocniczej – Osiedla nr 2 w Bornem Sulinowie. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr X/146/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2011 r.  
w sprawie przyłączenia ulic Rzemieślniczej, Towarowej, Wodociągowej i Krótkiej 
połoŜonych w miejscowości Borne Sulinowo do jednostki pomocniczej – Osiedla nr 2  
w Bornem Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
 
 
Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 36 i nr 37 do protokołu. 
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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 zabrał radny Dariusz Skiba, 
który przekazał do przemyślenia propozycję zakupu laptopów dla kaŜdego radnego, oczywiście  
z własnych środków. UwaŜa, Ŝe ułatwiłoby to pracę. Dokumentów papierowych otrzymywanych  
z urzędu jest bardzo duŜo, nie ma co z tym zrobić. On osobiście nie ma pieca i nie moŜe tego 
spalić. Powiedział, Ŝe zna kilka rad gmin, które na laptopach pracują i jest to bardzo fajna sprawa.  
Jednocześnie zaznaczył, Ŝe jest to kaŜdego radnego wolna wola. Jeśli jednak zamówi się większą 
ilość laptopów, to moŜna na cenie jeszcze coś wynegocjować. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe po sezonie urlopowym nad tą propozycją 
się pochylimy i rozwaŜymy. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM przeszedł do realizacji punktu pn. „Ustalenie terminu następnej sesji”. 
 
 
Ad 13. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe następna planowana Sesja Rady Miejskiej 
w Bornem Sulinowie odbędzie się 29 września 2011 r., początek o godz. 14.30. 
 
Po tym Ŝyczył wszystkim radnym miłego urlopu oraz Ŝebyśmy uśmiechnięci i wypoczęci spotkali 
się we wrześniu br. 
 
 
Ad 14. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 
zamknął X Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 16.30. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 
 
 


