
P R O T O K Ó Ł   Nr  XIII/2011  

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 29 września 2011 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XIII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 29 września 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 13 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne (2 radnych 
nieobecnych, którzy usprawiedliwili swoją nieobecność). 
 
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. Wycofanie z porządku obrad w pkt 13 pn. Podjęcie uchwał w sprawach - projektów uchwał 

dotyczących: 
1) zmian w sieci publicznych gimnazjów i granic obwodów szkolnych na terenie Gminy 

Borne Sulinowo – ppkt 19, 
2) zmian w sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów na terenie Gminy 

Borne Sulinowo – ppkt 20, 
3) zmian w sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  

w Gminie Borne Sulinowo – ppkt 21. 
2. W miejsce wycofanych projektów uchwał wprowadzenie projektów uchwał w sprawach: 

1) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z uŜytkowania jako drogi 
publicznej na terenie Gminy Borne Sulinowo (dot. drogi publicznej nr 1733010 
zlokalizowanej na działce nr 107/1 obręb Borne oraz na działkach nr 108 i nr 109 obręb 
Kłomino) – jako ppkt 19, 

2) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z uŜytkowania jako drogi 
publicznej na terenie Gminy Borne Sulinowo (dot. drogi publicznej nr 1733005  
od m. Kolanowo do m. Okole, zlokalizowanej na działkach nr 5 i nr 27 obręb Kiełpino 
oraz na działkach nr 6/1, nr 46/1 i nr 46/2 obręb Okole) – jako ppkt 20, 

3) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z uŜytkowania jako drogi 
publicznej na terenie Gminy Borne Sulinowo (dot. drogi publicznej nr 1733002  
od m. Komorze do m. Okole, zlokalizowanej na działkach nr 138/1 i 240/3 obręb 
Komorze oraz na działkach nr 216/3 i nr 80 obręb Okole) – jako ppkt 21. 
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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 (dotyczy wprowadzenia zmiany zapisu pkt 6 w wykazie inkasentów,  
w związku z wyborem nowego sołtysa w sołectwie Komorze, który został wybrany na zebraniu 
wiejskim w dniu 28.09.2011 r.). Powiedziała, Ŝe przedmiotowy projekt uchwały ujęty jest  
w porządku obrad w pkt 13 jako ppkt 15. 
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. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek dotyczący 
wprowadzenia zmian do porządku obrad: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Zgłoszony wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2011 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady Miejskiej:  

- Nr X/2011 z 30.06.2011 r., 
- Nr XI/2011 z 15.07.2011 r., 
- Nr XII/2011 z 1.09.2011 r. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady. 
7. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
8. Wolna Trybuna. 
9. Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2011 roku. 
10. Ocena wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2011 roku. 
11. Informacja o przebiegu prac inwestycyjnych na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
12. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Szczecinku: 

1) przedstawienie opinii Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników na temat 
kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych 
w ustawie; 

2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szczecinku na 
kadencję 2012-2015. 

 
13. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Borne Sulinowo; 

2) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej działką nr 22/39, połoŜonej w m. Dąbrowica); 

3) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej działką nr 180/20, połoŜonej w m. Piława); 
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4) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej działką nr 184/2, połoŜonej w m. Piława); 

5) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej działką nr 129/9, połoŜonej w m. Silnowo); 

6) dzierŜawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo  
(dot. kolejnej dzierŜawy części tj. 230 m² z nieruchomości oznaczonej działką nr 115/11, 
połoŜonej w m. Przyjezierze); 

7) dzierŜawy na okres 4 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo  
(dot. kolejnej dzierŜawy ogródków działkowych nr 2 i 3, wydzielonych na działce 
oznaczonej nr 1/2, połoŜonej w m. Borne Sulinowo); 

8) dzierŜawy na okres 7 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo  
(dot. kolejnej dzierŜawy ogródków działkowych nr 23, 60 i 78, wydzielonych na 
działkach oznaczonych nr 147/1 i 148/1, połoŜonych w m. Krągi); 

9) dzierŜawy na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo  
(dot. kolejnej dzierŜawy lokalu uŜytkowego wraz z pomieszczeniami przynaleŜnymi, 
połoŜonego na działce nr 180/18 w m. Piława); 

10) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy 
Borne Sulinowo na lata 2009-2014; 

11) zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Borne Sulinowo a Miastem Szczecinek  
w sprawie powierzenia Gminie Borne Sulinowo realizacji zadania publicznego Miasta 
Szczecinek w zakresie pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkańców 
Miasta Szczecinek do Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie 
funkcjonującego w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulinowie; 

12) ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, 
udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, 
działającym na terenie Gminy Borne Sulinowo; 

13) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia gminnych jednostek budŜetowych 
prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, 
źródeł tych dochodów i ich przeznaczenie oraz sposobu i trybu sporządzenia planu 
finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi 
finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania; 

14) zmieniająca uchwałę 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; 

15) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, 
określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso; 

16) wyraŜenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa aneksu do umowy 
współpracy z dnia 8 lipca 2011 r. o dofinansowanie realizacji programu YOUNGSTER 
PLUS – wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieŜy szkół gimnazjalnych  
z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieŜy  
z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka 
angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz na zaciągnięcie zobowiązania 
finansowego wykraczającego poza rok budŜetowy 2011 w celu realizacji 
przedmiotowego zadania; 

17) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok; 
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18) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo  
na lata 2011-2026; 

19) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z uŜytkowania jako drogi 
publicznej na terenie Gminy Borne Sulinowo (dot. drogi publicznej nr 1733010 
zlokalizowanej na działce nr 107/1 obręb Borne oraz na działkach nr 108 i nr 109 obręb 
Kłomino); 

20) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z uŜytkowania jako drogi 
publicznej na terenie Gminy Borne Sulinowo (dot. drogi publicznej nr 1733005  
od m. Kolanowo do m. Okole, zlokalizowanej na działkach nr 5 i nr 27 obręb Kiełpino 
oraz na działkach nr 6/1, nr 46/1 i nr 46/2 obręb Okole); 

21) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z uŜytkowania jako drogi 
publicznej na terenie Gminy Borne Sulinowo (dot. drogi publicznej nr 1733002  
od m. Komorze do m. Okole, zlokalizowanej na działkach nr 138/1 i 240/3 obręb 
Komorze oraz na działkach nr 216/3 i nr 80 obręb Okole). 

 
14. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
15. Ustalenie terminu następnej sesji. 
16. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. „Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady 
Miejskiej”. 
 
 
Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe protokoły poprzednich Sesji Rady 
Miejskiej Nr X/2011, Nr XI/2011 i Nr XII/2011 były wyłoŜone do wglądu i radni mieli 
moŜliwość zapoznania się z ich treścią. Zapytał, czy są uwagi do protokołów. 
 
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie przyjęcie 
protokołów Sesji Rady Miejskiej Nr X/2011 z 30 czerwca 2011 r., Nr XI/2011 z 15 lipca 2011 r. 
i Nr XII/2011 z 1 września 2011 r.: 
− za głosowało 13 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokoły Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr X/2011 z 30 czerwca 2011 r.,  
Nr XI/2011 z 15 lipca 2011 r. i Nr XII/2011 z 1 września 2011 r. zostały przyjęte 
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.  
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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.  
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska poinformowała, iŜ w międzyczasie odbyły się 
zebrania wiejskie w sołectwach Silnowo i Komorze, na których dokonano wyboru sołtysów.  
Po tym przedstawiła obecnych na sesji nowo wybranych sołtysów, tj. Panią Beatę Włoch-Bielską 
– Sołtysa sołectwa Silnowo i Pana Stanisława Wąwoźnego – Sołtysa sołectwa Komorze. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 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: 
 

„W okresie od ostatniej Sesji odbyły posiedzenia wszystkie komisje Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie, a mianowicie: 

Komisja BudŜetowo-Gospodarcza odbyła dwa posiedzenia, na których: 

1. Oceniono realizację budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2011 roku. 
2. Oceniono realizację prac inwestycyjnych prowadzonych na terenie Gminy Borne Sulinowo  

w ramach budŜetu na 2011 rok. 
3. Oceniono podejmowane działania w zakresie pozyskania środków finansowych z funduszy 

zewnętrznych. 
4. Zapoznano się z informacją o stanie realizacji sprzedaŜy mienia komunalnego. 
5. Wydano opinię na temat odwołania od negatywnej decyzji Burmistrza w sprawie uŜyczenia 

budynku po byłej kotłowni oraz zasieku opałowego w miejscowości Jeleń na cele sołectwa, 
złoŜonego przez sołtysa sołectwa Jeleń. 

6. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji w dniu 15 lipca oraz 29 września 
2011 r. 
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Komisja Rozwoju odbyła jedno posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Analiza wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2011 r. w zakresie 

działania komisji, ze szczególnym uwzględnieniem budŜetów placówek kulturalnych  
i oświatowych. 

2. Informacja o pozyskaniu przez gminę i jednostki podległe gminie środków finansowych ze 
źródeł zewnętrznych, zarówno pochodzących z funduszy unijnych jak i spoza tych funduszy. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
1) zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Borne Sulinowo a Miastem Szczecinek  

w sprawie powierzenia Gminie Borne Sulinowo realizacji zadania publicznego Miasta 
Szczecinek w zakresie pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkańców 
Miasta Szczecinek do Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie 
funkcjonującego w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulinowie; 

2) ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, 
udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, 
działającym na terenie Gminy Borne Sulinowo; 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia gminnych jednostek budŜetowych 
prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, 
źródeł tych dochodów i ich przeznaczenie oraz sposobu i trybu sporządzenia planu 
finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi 
finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania; 

4) wyraŜenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa aneksu do umowy 
współpracy z dnia 8 lipca 2011 r. o dofinansowanie realizacji programu YOUNGSTER 
PLUS – wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieŜy szkół gimnazjalnych  
z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieŜy  
z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka 
angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz na zaciągnięcie zobowiązania 
finansowego wykraczającego poza rok budŜetowy 2011 w celu realizacji 
przedmiotowego zadania; 

5) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok (w zakresie 
działania komisji); 

6) zmian w sieci publicznych gimnazjów i granic obwodów szkolnych na terenie Gminy 
Borne Sulinowo; 

7) zmian w sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów na terenie Gminy 
Borne Sulinowo; 

8) zmian w sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  
w Gminie Borne Sulinowo. 

 
Komisja Rewizyjna odbyła dwa posiedzenia.  
Na pierwszym posiedzeniu w miesiącu lipcu komisja przeprowadziła kontrolę w Urzędzie 
Miejskim w Bornem Sulinowie. 
Przedmiotem kontroli była organizacja pracy w szkołach podległych Gminie Borne Sulinowo. 

Zakres kontroli obejmował: 
1) stan zatrudnienia wg aktualnych danych na koniec maja 2011 r. (wyszczególnienie etatów  

w poszczególnych placówkach, wykaz osób zatrudnionych z podaniem stanowiska i wymiaru 
zatrudnienia); 

2) nauczycieli zatrudnionych na podwójnych etatach i posiadania przez nich nadgodzin, 
3) czas trwania zajęć w poszczególnych placówkach szkolnych, 
4) płatne zastępstwa nauczycieli i dyrektorów szkół w odniesieniu do pensum. 



 7 

Na drugim posiedzeniu w miesiącu wrześniu br. komisja dokonała analizy wykonania budŜetu 
Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2011 r. 
 
W dniu 1 lipca br. wpłynęła uchwała Nr XIII/85/K/2011 Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2011 r. 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. Kolegium po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Burmistrza 
Bornego Sulinowa i ponownym przeanalizowaniu uchwały uznało, Ŝe została ona podjęta bez 
podstawy prawnej. Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały Kolegium 
RIO wskazało, Ŝe powołane w podstawie prawnej uchwały przepisy prawa nie dają kompetencji 
radzie gminy do regulowania kwestii unormowanych w badanej uchwale. 
 
15 lipca br. odbyła się Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej (zwołana na wniosek Burmistrza 
Bornego Sulinowa), której tematem było podjęcie uchwał w sprawach: 
1) powołania w skład Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników; 
2) zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników; 
3) zmieniająca uchwałę w sprawie 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 2011 r.; 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2011; 
5) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok, 
6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2011-2026. 
 
1 września br. odbyła się kolejna sesja zwołana na wniosek Burmistrza.  
Na sesji podjęto uchwały w sprawach: 
1) utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie w związku z zarządzonymi wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) wyraŜenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowo umowy Nr UDA-
POKL.09.01.02-32-144/11-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Indywidualizacja procesu 
nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Borne Sulinowo”  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na zaciągnięcie zobowiązania finansowego 
wykraczającego poza rok budŜetowy 2011 w celu realizacji przedmiotowego zadania. 

 
3 września br. radni uczestniczyli w Gminnych DoŜynkach, które odbyły się w Juchowie. 

12 września br. wpłynęło adresowane do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie pismo Wydziału 
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Szczecinku w sprawie interpretacji 
zapisów planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dotyczących zasad  
i warunków lokalizacji nowej zabudowy. Po zasięgnięciu opinii prawnej przedmiotowe pismo 
przekazałem do załatwienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
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16 września br. uczestniczyłem w wernisaŜu poplenerowym oraz uroczystym zakończeniu  
VII Ogólnopolskiego Pleneru Artystycznego „Pomaluj mój świat”, które to uroczystości odbyły 
się w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. 
 
17 września br. uczestniczyłem w uroczystości nadania sztandaru Komendzie Powiatowej 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Szczecinku oraz oficjalnym otwarciu zmodernizowanych 
obiektów KP PSP w Szczecinku. 
 
Tego dnia wziąłem równieŜ udział w IX Powiatowym Święcie Plonów w Siemczynie w Gminie 
Czaplinek. Podczas uroczystości został wręczony na ręce Prezesa Stowarzyszenia Producentów 
Miodu Drahimskiego znak Komisji Europejskiej honorowej nazwy pochodzenia Miodów 
Drahimskich. Certyfikat wręczyła Prezes Zarządu Polskiej Izby Produktów Regionalnych  
i Lokalnych Pani Izabela Byszewska.”.  
 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 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, Ŝe prosili ją mieszkańcy, aby na 

dzisiejszej sesji poruszyła sprawę dojazdu dzieci do szkoły. Wie, Ŝe przetarg na dowóz 
wygrał nie PKS Szczecinek, tylko PKS Koszalin, więc tym samym pozbawiono 
mieszkańców - nie tylko sołectwa Radacz - 3 autobusów, które były niezbędne młodzieŜy do 
dojazdu do szkoły i powrotu z niej, dojazdu do lekarza. W rezultacie zostali pozbawieni 
przez radnych środków komunikacyjnych przez cały dzień. Autobusy te, oprócz tego, Ŝe 
woziły dzieci do szkół, stanowiły środek komunikacyjny ze Szczecinkiem dla mieszkańców 
m.in. Piławy, Juchowa, Radacza, Jeziorek i innych miejscowości. Teraz tego nie mają, bo 
PKS Koszalin nie zabiera nikogo. Za to, Ŝe tak się dba o mieszkańców gminy i przede 
wszystkim ich interesów pilnuje, mieszkańcy Radacza kazali jej bardzo podziękować 
radnym. Ponadto zapytała, czy ktoś sobie wyobraŜa dzieci wychodzące z domu o 6.30, bo  
o 6.45 mają autobus, a wracają ze szkoły o 16.00. Tyle się mówi, Ŝe dzieci są pokrzywione, 
mają wady kręgosłupa, a co my robimy w tym kierunku – dodajemy im jeszcze więcej 
godzin, więcej ksiąŜek, Ŝeby te dzieci całkowicie chodziły pogarbione od małego. Dziecko 
jadąc rano do szkoły i wracając o 16.00, a nie zawsze dzieci jedzą obiady w szkole, biorą cały 
posiłek dzienny i plecaki są teŜ wypchane. ZauwaŜyła, Ŝe cięŜko jest dorosłemu nieść taki 
plecak, a co dopiero dziecku. Za to teŜ w imieniu mieszkańców złoŜyła ukłon w stronę Rady 
Miejskiej i podziękowała. Następnie podziękowała Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Ŝe 
zaprosił na sesję dyrekcję dróg wojewódzkich. Dzięki temu nasza gmina, jako jedyna chyba 
w Polsce, ma drogę wojewódzką w całości zrobioną. Powiedziała, Ŝe jest bardzo 
zadowolona, bo ta droga została perfekcyjnie zrobiona. W zamian za to z wdzięczności jako 
mieszkańcy przycinają pobocza i zbierają śmieci, w przeciwieństwie do gminy. Mieszkańcy 
Radacza Kolonii cały czas dbali o tą drogę, bo wykaszali pobocze, a nawierzchnia co roku 
była dowoŜona i droga naprawiana, by moŜna było przejść. Natomiast tam, gdzie mieszkańcy 
nic nie robili, to się robiło. W ich przypadku ta droga została odrzucona i jest w stanie,  
w jakim jest i na pewno nie będzie juŜ nigdy w czynie społecznym przez mieszkańców 
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robiona. Teraz będzie robiona przez Urząd tak jak wszędzie, gdzie się nie dba. Tą drogą 
chodzi nie 60 czy 80 osób, tylko prawie wszyscy mieszkańcy, bo jest to jedyny dojazd do 
miasta i z miasta. Ta droga jest w fatalnym stanie, za co równieŜ podziękowała Radzie 
Miejskiej i komisji, która była i stwierdziła, Ŝe tam, gdzie coś się robi, to nie potrzeba nigdy 
niczemu pomóc. 

 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek odpowiedział, Ŝe temat naprawy dróg gminnych 
ustalali ze wszystkimi sołtysami, bowiem decyzje i plany wypracowywano razem. Wie, Ŝe 
środków jest mało i nie wszystko da się zrealizować. Ustalono równieŜ zadania, które będą 
realizowane w drugiej kolejności, niestety nie ma tyle pieniędzy, ile byśmy chcieli i Rada 
Miejska równieŜ tym się martwi. JeŜeli chodzi o cięŜar plecaków powiedział, Ŝe radni sami 
to widzą, bo teŜ mają dzieci i bardzo się tym martwią. Jednak Rada Miejska w najmniejszym 
stopniu nie ma na to Ŝadnego wpływu. Ze wszystkimi, z którymi radni rozmawiają, próbują 
namawiać do pewnych działań, które dzieciom mogłyby ułatwić Ŝycie. Jednak nie jest to 
takie proste, ale problem radni dostrzegają. JeŜeli tylko będą mogli o tym gdziekolwiek 
mówić i cokolwiek działać, to tak będą czynić. 
 

- Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec powróciła do tematu drogi Nobliny-Liszkowo 
(przez las). Powiedziała, Ŝe nie chciałaby być niegrzeczna, ale zastanawia ją jeden fakt, gdyŜ 
Lasy i Gmina robią sobie na złość kosztem oczywiście mieszkańców. Lasy niszczą im drogę, 
Gmina nie ma pieniędzy, Ŝeby ją naprawiać i niestety nie mogą się dogadać. Natomiast 
mieszkańcy Noblin jeŜdŜą tą drogą na pola i jeŜdŜą faktycznie teŜ cięŜkim sprzętem, jednak 
ten sprzęt nie rozwala tej drogi w taki sposób, w jaki niszczą ją samochody cięŜarowe  
z drzewem. Powiedziała, Ŝe z drugiej strony teŜ jest droga Nobliny-Czarne Małe (odcinek  
ok. 300m w złym stanie) i zaproponowała, Ŝeby gmina udostępniła im np. gruz czy coś, co 
moŜna tam wysypać, a jako mieszkańcy swoim sprzętem rozsypią ten gruz i utwardzą.  
Po tym nawiązała do prac kanalizacyjnych i stwierdziła, iŜ ma nadzieję, Ŝe jeszcze nie zostały 
odebrane. Zaapelowała, aby nie zostawiać tego w ten sposób, bo kiedyś to się zemści na 
gminie, a w większości problem dotyczy dróg gminnych. 

 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek stwierdził, Ŝe czasami współpraca między Lasami  
a Gminą jest wzorcowa, a czasami się nie układa. Powiedział, iŜ ta odpowiedzialność za 
wywóz drewna z lasu nie rozkłada się tak prosto. To, co Lasy mogły zrobić, to zmniejszyć 
tonaŜ cięŜkich wozów i ma nadzieję, Ŝe będzie trochę lepiej. Oświadczył, Ŝe w tym roku 
równieŜ Nadleśnictwo nie ma pieniędzy i tej drogi nie będzie realizowało. Natomiast  
w przyszłym roku takie zapewnienia juŜ są i ma nadzieję, Ŝe powoli z tego będą wychodzić.  
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe drogą Nobliny-Liszkowo 
przejeŜdŜała niejednokrotnie i niejednokrotnie umawiano się z „Lasami” co do realizacji tej 
inwestycji tak, aby zbiegła się ona razem na linii miasto-nadleśnictwo. Rok temu w budŜecie 
zabezpieczono kwotę i zapadły takie uzgodnienia, iŜ w momencie, kiedy Nadleśnictwo 
wejdzie ze swoim wykonawcą, to Gmina powiąŜe swoje zadania w zakresie remontu odcinka 
drogi gminnej poprzez firmę, która miała po przetargu wykonywać tę inwestycję dla 
Nadleśnictwa. Tak się stało, Ŝe Nadleśnictwo tej inwestycji nie przeprowadzało. Widocznie 
nie jest to najbardziej niezbędna praca, którą chce Nadleśnictwo wykonać. W związku z tym 
gmina równieŜ nie remontowała swojego odcinka drogi. Komisja Rady Miejskiej przejechała 
drogami, których kolejność do remontów ustalona została na Konwencie Sołtysów, Ŝeby 
rzeczywiście wskazać, które drogi będą robione, a które nie będą robione. Dopóki jednak 
Nadleśnictwo nie zacznie remontować swojego odcinka drogi, my równieŜ nie będziemy 
robić swojej drogi, bo to zupełnie mija się z celem i nie widzi takiej potrzeby.  
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W dalszej kolejności zwracając się do Pani sołtys sołectwa Radacz powiedziała, Ŝe jest 
zdziwiona jej postawą, gdyŜ Radacz jest tą miejscowością, którą dość często odwiedza i nie 
słyszała, aby mieszkańcy mieli jakiekolwiek pretensje. Nie będzie tak, Ŝe wszystkie potrzeby 
będą zaspokajane jednego roku. Wszystkie miejscowości czekają na inwestycje.  
Dowozy dzieci regulują konkretne przepisy, którym gmina musi się podporządkować. To nie 
jest tak, Ŝe gmina ma zabezpieczać kursy mieszkańcom. Dobrze się działo, kiedy 
przewoźnikiem był PKS Szczecinek, bo on wygrał przetarg i tymi kursami, w których woził 
dzieci, zabierał równieŜ mieszkańców. Jednak była to tylko dobra wola przewoźnika, bo przy 
tej okazji równieŜ zarabiał. Przepisy są nieubłagane i często je naginamy, bo nie powinniśmy 
przewozić dzieci z miejscowości, których odległość od szkoły wynosi poniŜej 3 km. 
Obowiązkiem gminy nie jest dowoŜenie mieszkańców i Pani sołtys nie ma, za co radnym 
dziękować. MoŜe za to podziękować tym wszystkim decyzjom, które zapadają tam „u góry”  
i które decydują o tym, czy dana linia jest rentowna czy nie. 
Dla gminy nie ma innego miernika wygranego przetargu jak cena. JeŜeli ktoś spełnia 
wszelkie wymogi i oferuje cenę najniŜszą, to nie moŜemy kierować się sympatiami czy bliŜej 
nam do takiego czy do takiego PKS-u. Przetarg obwarowany jest przepisami i tego musimy 
przestrzegać. 
Po tym poprosiła Przewodniczącego RM, aby na temat dowozów udzielił głosu Sekretarzowi 
Gminy. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poprosił Sekretarza Gminy o zabranie głosu  
w przedmiotowej sprawie. 

 
Sekretarz Gminy Anna Gałązka na wstępie stwierdziła, Ŝe niewiele ma do powiedzenia, 
bowiem to, co powiedziała Pani Burmistrz jest prawdą. Tym niemniej jeszcze raz podkreśliła, 
Ŝe na dzień dzisiejszy zadaniem gminy i obowiązkiem jest zapewnienie dowozu dzieci do 
szkoły. Natomiast transport publiczny jest zadaniem powiatu. Poinformowała, Ŝe w ubiegłym 
roku na sygnały mieszkańców z róŜnych miejscowości pisano wielokrotnie do 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinku pisma z prośbą o utrzymanie 
pewnych linii autobusowych. Niestety niedość, Ŝe tych linii nie ma, to nie otrzymaliśmy 
Ŝadnej odpowiedzi na te pisma. Cały czas było jakby zwalanie i odsyłanie na oczekiwanie na 
wynik przetargu, Ŝe jeŜeli wygrają to być moŜe te linie zostaną uruchomione. Stało się jak się 
stało, bo PKS Koszalin złoŜył duŜo korzystniejszą ofertę cenowo. Reguły przetargu są 
nieubłagane i wygrał po prostu tańszy przewoźnik. Powiedziała teŜ, Ŝe PKS Koszalin stara 
się uzyskać pozwolenie na przewozy regularne równieŜ na terenie naszej gminy. Na dzień 
dzisiejszy trwają rozmowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Szczecinku 
o uzgodnienie miejsc przystankowych po to, Ŝeby mogli się zatrzymywać na terenie Powiatu 
Szczecineckiego. Myśli, Ŝe jeŜeli jest taka potrzeba i ktoś z mieszkańców chciałby się zabrać 
do lekarza a są miejsca siedzące, to nie będzie problemu, Ŝeby przewoźnik tego mieszkańca 
po prostu zabrał. 

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zwróciła się do Sekretarza Gminy, aby 
wypowiedziała się na temat czasu przejazdu i dowozu tych dzieci na dzień dzisiejszy. 
 
Sekretarz Gminy Anna Gałązka powiedziała, iŜ w przetargu zawarto taki zapis, Ŝe dzieci nie 
będą czekały dłuŜej niŜ pół godziny na rozpoczęcie zajęć szkolnych. Jednak miesiąc wrzesień 
jest tym miesiącem, kiedy jeszcze wszystko się organizuje, bo szkoły zmieniają plan lekcji  
i nie zawsze się teŜ tak da. Specyfika naszej gminy, układ geograficzny i układ drogowy jest 
taki, Ŝe kierowcy muszą wykonywać jazdę tam i z powrotem, więc jest tak, Ŝe jedne dzieci 
przyjeŜdŜają do szkoły faktycznie wcześniej, a inne zgodnie z umową tuŜ przed 



 11 

rozpoczęciem zajęć szkolnych. Ponadto poinformowała, Ŝe od 2016 roku zmieni się ustawa  
o transporcie publicznym i gmina będzie musiała partycypować w kosztach, chyba Ŝe coś się 
zmieni. Była równieŜ propozycja, Ŝeby dopłacać  PKS-owi w Szczecinku do utrzymania linii, 
ale niestety nie mamy takich pieniędzy w budŜecie. 

 
Radna ElŜbieta Niepelt nawiązując do tematu kursowania autobusów powiedziała, Ŝe jak 
został zlikwidowany kurs o godz. 15.40, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego napisała 
pismo do PKS Szczecinek, które to pismo zostało poparte przez Panią Burmistrz i Panią 
Sekretarz Gminy. W rezultacie kurs został przywrócony w okresie wakacji, bo ten kurs miał 
być tylko w okresie roku szkolnego. 
 

- Sołtys sołectwa Śmiadowo Robert Łyszcz w imieniu mieszkańców sołectwa zgłosił uwagę, 
Ŝe nie ma porozumienia pomiędzy Gminą a Firmą Ekomel. Powiedział, Ŝe droga  
w Śmiadowie była robiona od ubiegłego roku, bo przed zimą był wysypany gruz. Skończyło 
się na tym, Ŝe gruz został wysypany, rozgarnięty, a potem przyszły śniegi. Miesiąc temu 
znowu wysypano gruz, przyjechał sprzęt, Pan Krzysztof Zając teŜ przyjechał i okazało się, Ŝe 
jak zrobią drogę, to jeszcze nie ma podłączenia do domostw. Zabrali więc cały sprzęt,  
w środę przyjechali, dokopali się do domów i na tym się zakończyło – do tej pory cicho i nie 
ma nikogo, a gruz jest rozsypany i rozepchnięty. 

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zwracając się do sołtysa sołectwa Śmiadowo 
powiedziała, Ŝe nie ma porozumienia z Ekomelem, nigdy nie było i nie będzie. Ekomel jest 
firmą, która działa na rzecz inwestora, a inwestorem tego przedsięwzięcia jest 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku. Natomiast Pan 
Zając jedzie na dane miejsce po tym, jak mieszkańcy dają nam sygnał, Ŝe dzieje się coś nie 
tak. Dzięki temu moŜe powiadomić o pewnych nieprawidłowościach Prezesa PWiK lub 
zgłasza to Zastępcy Burmistrza albo jej. Poinformowała, Ŝe dzisiaj teŜ była taka interwencja, 
dzwoniła Pani Wiceprezes PWiK, bo teŜ szefostwo nie jest codziennie na placach budów. 
Zwróciła uwagę, Ŝe Ekomel i Gmina to są dwie róŜne sprawy. JeŜeli Ekomel pojawia się na 
drodze gminnej tzn., Ŝe podpisywaliśmy umowę i przy okazji jak dysponowali sprzętem, 
wykonywali roboty na naszą rzecz. Podkreśliła, Ŝe roboty nie są odebrane. Jedyną 
miejscowością, w której zakończono roboty jest Kucharowo, bo wczoraj otrzymała 
informację, Ŝe zakończyło PWiK prace i prosi mieszkańców o podpisywanie umów na 
przyłącza. Dla nas jest to informacja, Ŝe tam prace zostały zakończone i powinniśmy się 
zainteresować, czy wszystko jest OK, Ŝeby nie odebrali drogi w gorszym stanie aniŜeli ona 
była. 

 
- Sołtys sołectwa Śmiadowo Robert Łyszcz nawiązał do wycofanych z porządku sesji 

projektów uchwał w sprawach zmian w obwodach szkolnych. Poinformował, Ŝe on i kilku 
innych rodziców pisali, Ŝeby ich miejscowość przyłączyć do obwodu szkoły w Juchowie. 
Przypomniał, iŜ dzieci ze Śmiadowa Kolonii wiele lat juŜ chodzą do Szkoły Podstawowej  
w Juchowie, a teraz doszły go słuchy, Ŝe dzieci mają chodzić do Szkoły Podstawowej  
w Jeleniu. 

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe sprawa zmiany obwodów 
szkolnych jest bardzo powaŜna. Nawiązując do wypowiedzi sołtysa, iŜ wraz z kilkoma 
innymi rodzicami chce, Ŝeby dzieci z ich miejscowości naleŜały do obwodu Szkoły 
Podstawowej w Juchowie powiedziała, Ŝe inni rodzice przychodzą i chcą, Ŝeby ich dzieci 
chodziły do Szkoły Podstawowej w Jeleniu. Sprawa ta była skierowana pod rozwagę Komisji 
Rozwoju oraz Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie i nie 
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było consensusu. Tu nie chodzi o wynik ekonomiczny, bo cena dowozów praktycznie się nie 
zmieni, tylko chodzi o to, Ŝeby dzieci rzeczywiście dojeŜdŜały tam, gdzie chcą dojeŜdŜać  
i jako Urząd jesteśmy w stanie takie obwody szkolne wypracować. Jednak w tym przypadku 
dla samego Śmiadowa nic zrobić nie moŜe, bo dla niej czy to jest Śmiadowo, Jeleń, Juchowo 
czy Starowice, muszą te dzieci być jednakowo traktowane. JeŜeli Śmiadowo jest w danym 
obwodzie i ten obwód naleŜy do Jelenia, to gmina ma obowiązek sfinansować mieszkańcom 
ten dowóz dzieci. JeŜeli to nie jest obwód, to gmina nie ma prawa finansować dowozu. To, Ŝe 
jednak te dzieci są woŜone i dowóz jest dofinansowywany, jako Burmistrz jest za to 
odpowiedzialna mając świadomość, Ŝe jest to niezgodne Ŝ przepisami.  

 
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 Andrzej Golus poruszył następujące problemy: 

1. Powiedział, Ŝe w 2000 roku gmina sprzedawała działki garaŜowe w obrębie ul. Chopina. 
Jest tam kompleks 51 garaŜy i na dzień dzisiejszy, o ile nie zmieniły się dane w księgach 
wieczystych, gmina ma tam 3 garaŜe, ale ten kompleks garaŜy jakby nie ma dojazdu. Jest 
wytyczona działka – dojazd od ul. Chopina, ale jest to działka zakrzewiona wymagająca 
uporządkowania i wysypania tłucznia. Aktualnie właściciele garaŜy korzystają z dojazdu 
od stacji benzynowej. Natomiast dojazd, który byłby najbardziej słuszny, jest od strony 
ul. Krótkiej i dla mieszkańców byłoby to najbliŜej. UwaŜa, Ŝe naleŜy ten teren 
doprowadzić do stanu, Ŝeby była moŜliwość przejazdu.  

2. Na jednej z sesji była dyskusja na temat wykaszania terenów gminnych i utrzymania 
czystości zarówno w mieście, jak i na wioskach. Wówczas Pani Burmistrz odpowiadała, 
Ŝe nie ma pieniędzy, zadanie wykonywane jest własnym zasobem i innymi ludźmi,  
a gmina nie korzysta z usług Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, bo są za drodzy. 
Zapytał, co się dzieje z trawą, która jest skoszona. On dzisiaj zaobserwował, Ŝe 
pracownicy przeznaczeni do tego pakują te trawę w worki i zanoszą sąsiadowi, czyli 
trawa nie jest wywoŜona na składowisko odpadów. Poinformował, Ŝe skoszona trawa  
z Alei Niepodległości jest zanoszona na sąsiednie działki. 

3. Powiedział, Ŝe Rada Miejska w Bornem Sulinowie podjęła uchwałę o podpisaniu 
porozumienia przez gminę, którą Regionalna Izba Obrachunkowa uznała za niezgodną  
z prawem. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej PUK od księgowej dowiedział się, Ŝe 
zaległości gminy tytułem gospodarki zasobami mieszkaniowymi wynoszą blisko 
200.000,00zł. W związku z tym zapytał, kiedy te pieniądze zostaną zapłacone, poniewaŜ 
Spółka jest w trudnej sytuacji. JeŜeli gmina będzie finansowała swój budŜet kosztem 
działalności Spółki, czeka tę Spółkę tragedia. W projekcie tej uchwały było, Ŝe są to 
zaległości z 2008 roku, w związku z tym zapytał, dlaczego tak długo gmina nie płaciła 
Spółce, bo dla niego jest to niezrozumiałe. Powiedział teŜ, Ŝe na jednej z poprzednich 
sesji podjęto uchwałę o wniesieniu aportu do Spółki PUK w celu podwyŜszenia majątku. 
Czytając tę uchwałę, a została ona umieszczona w Internecie, doczytał się, Ŝe Rada 
Miejska przekazała środki niepienięŜne w postaci przyłącza cieplnego wysokich 
parametrów 2 x 20/90 mm do budynku przy ul. Orła Białego 7-9 w Bornem Sulinowie  



 13 

o długości 16,9 m o wartości 9.280,23 zł brutto. Zapytał, czy to jest błąd pisarski, czy nie 
wie co, czy faktycznie przekazano przyłącza od budynków 7 do 9, bo tak naleŜy to 
czytać. Zapytał, czy budynek nr 8 po drugiej stronie jezdni teŜ, więc czy to jest 16,9 m 
czy 169 m. Zwrócił się z prośbą o skorygowanie tego, bo jak przekazano przyłącza do 
budynków od 7 do 9, to przekazano równieŜ do budynku nr 8. Zwrócił uwagę równieŜ na 
to, iŜ jeŜeli Rada Miejska podejmuje decyzję o podwyŜszeniu majątku Spółki 
przekazanym aportem po to, Ŝeby ewentualnie w jakiś sposób uzdrowić sytuację Spółki, 
to jest w wielkim błędzie. W ten sposób sytuacja Spółki nie zostanie poprawiona, a wręcz 
przeciwnie sytuacja ta ulega pogorszeniu, bo od razu jest naliczany podatek od 
nieruchomości, czyli powstają dodatkowe zobowiązania Spółki na rzecz budŜetu.  

4. PoniewaŜ zmienia się ustawa o gospodarce odpadami i od 1 stycznia 2012 r. przechodzi 
to do obowiązków gminy zapytał, jakie są plany gminy w tym zakresie. Gmina jest 
właścicielem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie, w związku  
z tym czy to przedsiębiorstwo będzie miało rację bytu, czy teŜ radni będą musieli podjąć 
decyzję o likwidacji bądź ogłoszeniu upadłości. 

 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe są to waŜne sprawy, natomiast nie 
będziemy w stanie dzisiaj przedstawić na nie wszystkich odpowiedzi. Zobowiązał się, Ŝe 
dopilnuje tego, aby odpowiedź na te pytania otrzymał. Po tym udzielił głosu Pani Burmistrz. 

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska na wstępie powiedziała, Ŝe nie wie czy Pan, 
który zadawał pytania występuje jako Andrzej Golus czy jako przedstawiciel Rady 
Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Tego typu sprawy powinien raczej 
zgłaszać Prezes Zarządu PUK i ma nadzieję, Ŝe zgłasza i jesteśmy na bieŜąco informowani. 
Tak, więc będzie odpowiadać Panu Andrzejowi Golusowi, a nie członkowi Rady Nadzorczej, 
jako Ŝe równieŜ Rada Nadzorcza odpowiada za wynik finansowy Spółki i powinna być 
oręŜem Burmistrza w tym, Ŝeby ta Spółka dobrze funkcjonowała. To, o czym mówił, a więc 
jak długo macie zamiar nie płacić, to jest dalece nie w porządku. Zwróciła się do Andrzeja 
Golusa i powiedziała, Ŝe był on członkiem Rady Nadzorczej PUK równieŜ w poprzednich 
latach i wie, od którego roku istnieje strata ciągniona, którą Gmina pokrywa. Poinformowała, 
Ŝe obradowano prawie 2 lata nad tym, aby dojść do consensusu, Ŝe będziemy tę stratę 
pokrywać, bo to jest nasze zobowiązanie.  Ta Rada ma tą świadomość, Burmistrz równieŜ, Ŝe 
jest to nasza Spółka i za wynik finansowy w konsekwencji to my będziemy odpowiadać. 
Likwidacja takiej Spółki jest o wiele droŜsza, aniŜeli to, co w tej chwili robimy. Mówiąc o 
podwyŜszaniu kapitału Spółki, Ŝe będzie podatek, Pan Golus ma na myśli działkę i wartość 
tej działki, która została przekazana do PUK-u. Tej wartości działki PUK nie wliczy w taryfę, 
bo to nie ma nic wspólnego z inwestycjami. JednakŜe wartość tej działki powyŜszy jak gdyby 
majątek Spółki, a o to między innymi chodziło, Ŝe Spółka staje się bardziej wiarygodna, jak 
dysponuje jakimś majątkiem. Ta Spółka, kiedy ją zakładano, dysponowała kapitałem 
początkowym w wysokości ok. 400zł, zaczynała działalność – ze starym sprzętem, który 
praktycznie nie jeździł. W tej chwili mamy dwie śmieciarki, zamiatarki, kosiarki, fadromę. 
To są koszty, które niekoniecznie ponosił PUK, a ponosiła gmina wspomagając w tych 
zakupach. Ponadto dopłacono do kapitału, udzielono pomocy przy zakupie sprzętu, 
stworzono moŜliwość dogadywania się i wychodzenia z tego impasu. Uregulowaliśmy 
naleŜności – stratę ciągnioną za 2006 rok i dopiero w 2009 roku Spółka uzyskała kiepski, ale 
pozytywny wynik finansowy. Spółka powinna o swoje interesy dbać, a egzekucja tych 
zaległych kwot jest równieŜ obowiązkiem Spółki. Skoro Spółka gospodarowała naszymi 
zasobami lokalowymi, to powinna dbać o egzekucję, o porządek w dokumentach i róŜne inne 
rzeczy, o których teraz nie chce mówić, bo to nie jest miejsce. 
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To nie gmina jest winna, dlatego Ŝe gmina nie była świadoma, nie była nawet informowana o 
tym, jak mieszkańcy nie płacą czynszu, nie płacą za ogrzewanie, za wodę i inne rzeczy, i Ŝe 
ta kwota urosła do takich sum zaległości. Kwota 280.000,00zł, o którą Pan Golus pyta, 
dotyczy zaległości w płatnościach naleŜnych Gminie od mieszkańców. Prosiła, Ŝeby 
pamiętać, iŜ  PUK został juŜ zasilony niebagatelną kwotą w tym roku.  
Podsumowując odpowiedź na zapytanie dotyczące spłaty zaległości powiedziała: nie wiem, 
nie prędko. Przejęliśmy zadłuŜenie ok.8 letnie cztery miesiące temu i trudno, aby je pokryć 
juŜ i natychmiast.  
Odnośnie zapytania dotyczącego zmiany od 1 stycznia 2012 r. ustawy o gospodarce 
odpadami odpowiedziała, Ŝe nowe przepisy, które wejdą w Ŝycie 1 stycznia 2012 r. nie 
zmuszają gmin do natychmiastowego przejęcia kontroli nad odpadami komunalnymi, 
samorządy będą miały na to 18 miesięcy. Kolejnym waŜnym terminem będzie 1 lipca 2012 r. 
Od tego momentu sejmiki województw będą uchwalać aktualizacje wojewódzkich planów 
gospodarki odpadami oraz określone zostaną regionalne instalacje do zagospodarowania 
odpadów. Następnie od 1 stycznia 2013 r. mają zacząć obowiązywać nowe regulaminy 
utrzymania czystości i porządku w gminach. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć 
uchwałę w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzorów deklaracji 
oraz terminów złoŜenia pierwszej deklaracji. Od 1 lipca 2013 r. nowy system ma w pełni 
funkcjonować – uchwały rad gmin muszą wejść w Ŝycie i gminy zaczną pobierać opłaty od 
właścicieli nieruchomości. W sprawie cen na jednego mieszkańca trudno w tej chwili 
wróŜyć. Kończąc swoją wypowiedź stwierdziła, Ŝe tyle na dzień dzisiejszy moŜe powiedzieć. 

 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek w związku z tym, iŜ pytania były równieŜ do Rady 
Miejskiej odpowiedział, Ŝe akurat ta Rada i w ostatnim czasie taką szczególną troską, uwagą 
i rozwagą traktuje sprawy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Świadczą o tym wszelkie 
spotkania, wszelkie dyskusje, a wielu radnych w nich uczestniczy. Prosił, Ŝeby przyjąć, Ŝe 
radni są wraŜliwi na te sprawy i sprawa PUK-u jest dla radnych bardzo istotna, bo nie jest to 
sprawa łatwa. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska poinformowała, Ŝe 300.000,00zł straty za 2007 
rok planuje pokryć z budŜetu gminy na rok 2012. Tak daleko wybiega, Ŝeby w styczniu -  
a więc w najbardziej chudym okresie, bo nie wpływają jeszcze podatki – ta kwota znalazła 
się w PUK-u po to, Ŝeby nie rosły długi za zrębkę i zachowywać płynność. 

 
- Luiza Kostrubiec zabrała głos jako mama dzieci uczęszczających do szkoły w Łubowie. 

Powiedziała, Ŝe wspiera w tym momencie Panią Dyrektor Zespołu Szkół w sprawie remontu 
budynku Zespołu Szkół w Łubowie. Bardzo się cieszą, Ŝe szkoła jest remontowana, ale 
zwróciła się z prośbą, Ŝeby w momencie przekazywania bardzo rzetelnie sprawdzić fachowo, 
co ta firma robi. Ten remont jeszcze trwa, a juŜ jest tynk odrapany, odpada kornik 
szczególnie przy drzwiach, kiedy dzieci nawet rękoma się opierają. UwaŜa, iŜ szkoda by 
było, Ŝeby za rok czasu okazało się, Ŝe to wszystko odpadnie. Poinformowała, iŜ ma dziecko 
w zerówce i wraz z innymi rodzicami zaproponowali Pani nauczycielce, Ŝe wymalują klasę, 
bo w takim stanie, jaki zostawili po remoncie szkoda, Ŝeby ich dzieci tam się uczyły. 
Podsumowując zwróciła się, aby wspomóc Panią Dyrektor i odebrać te roboty fachowo, bo 
zostały tam włoŜone ogromne pieniądze. 

 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek odpowiedział, Ŝe pracownicy Urzędu są do tego 
przygotowani, aby odebrać te roboty dobrze, bo po to Pani Burmistrz sobie takich dobierała  
i po to, tacy pracownicy są, Ŝeby wymagać, aby prace zostały dobrze zrobione. ZauwaŜył, iŜ 
nie ma najmniejszych podstaw, aby twierdzić, Ŝe będą to robili pobieŜnie i po łebkach. 
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Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 

  
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku 
obrad pn. „Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2011 
roku”. 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do przewodniczących komisji  
o przedstawienie sprawozdań z prowadzonej działalności za I półrocze 2011 r. 
 
Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2011 r. 
przedstawili: 
 
1. Przewodniczący komisji Mariusz Gorgol przeczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
2. Przewodniczący komisji Henryk Sigiel przeczytał sprawozdanie Komisji BudŜetowo-

Gospodarczej, które stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
3. Przewodniczący komisji Dariusz Palicki przeczytał sprawozdanie Komisji Rozwoju, które 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM przystąpił do realizacji punktu pn. „Ocena wykonania budŜetu 
Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2011 roku”. 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe sprawozdanie z wykonania budŜetu 
Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2011 r. radni otrzymali w ustawowym terminie, tj. do 30 
sierpnia br. Radni otrzymali równieŜ uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o informacji Burmistrza Bornego 
Sulinowa z przebiegu wykonania budŜetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej za I półrocze 2011 roku. 
 
Informacja o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2011 r. stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Uchwała Nr CVII/363/Z/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie z dnia 5 września 2011 r. w sprawie wydania opinii o informacji Burmistrza 
Bornego Sulinowa z przebiegu wykonania budŜetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do przewodniczących 
komisji Rady Miejskiej o przedstawienie opinii na temat wykonania budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo za I półrocze 2011 r. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Gorgol przeczytał opinię komisji o następującej 
treści: 
„Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 22 września 2011 r. analizowała wykonanie budŜetu 
Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2011 r. na podstawie informacji o przebiegu wykonania 
budŜetu, przedstawionej przez Burmistrza Bornego Sulinowa. 
 
Analizując sprawozdania tabelaryczne z wykonania budŜetu przez jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do 
podsektora samorządowego, Komisja nie wniosła uwag do sprawozdań sporządzonych przez 
Urząd Miejski, placówki oświatowe, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum 
Kultury i Rekreacji, Miejską Bibliotekę Publiczną i Zespół Opieki Zdrowotnej.  
 
Informacja o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2011 r. została sporządzona 
zgodnie z wymogami uchwały Nr X/141/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  
30 czerwca 2011 r., w której określony został zakres i forma przedmiotowej informacji. 
 
Dochody budŜetowe na plan po zmianach 31.101.749,61 zł zrealizowano w kwocie 
14.825.619,11 zł, co stanowi 47,66% wykonania. 
 
Dochody bieŜące na plan 28.214.565,88 zł wyniosły 14.359.465,11 zł, co stanowi 50,89% planu. 
 
Dochody majątkowe na plan 2.887.183,73 zł wyniosły 466.154,00 zł, co stanowi 16,14% 
 
Wydatki budŜetowe na plan 30.802.429,86 zł wykonano w kwocie 14.451.734,79 zł,  
co stanowi 46,92% wykonania. 
 
Wydatki bieŜące na planowane 26.988.669,48 zł wyniosły 14.158.669,13 zł, co stanowi 52,46% 
planu. 
 
Wydatki majątkowe na planowane 3.813.760,38 zł wyniosły 293.065,66 zł, co stanowi 7,68% 
planu. 
 
Wykonanie dochodów i wydatków jest poprawne, poza niektórymi działami, rozdziałami  
i paragrafami, w których nastąpiły przekroczenia ponad 50% po stronie wydatków bądź 
wykonanie było mniejsze niŜ 50% po stronie dochodów. PowyŜsze przypadki zostały opisane  
w wyjaśnieniach, w których podano przyczyny ich powstania. 
 
Ogółem budŜet Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2011 r. zamknął się nadwyŜką  
w wysokości 373.884,32 zł. 
 
Komisja stwierdziła niskie wykonanie dochodów z tytułu wpływów opłaty miejscowej – 21%.  
Z wyjaśnienia wynika, Ŝe dochody te powinny wzrosnąć w sezonie letnim. Na dzień 26.08.br. 
wpływy z opłaty miejscowej wyniosły 1.589,50 zł, co stanowi 32% planu.  
W związku z tym komisja wnioskuje o wystosowanie pism do gestorów branŜy turystycznej, 
którzy nie wywiązują się z obowiązku pobierania opłaty miejscowej i odprowadzania tych wpłat 
na konto gminy, o uregulowanie tych naleŜności począwszy od 1 stycznia 2011 r.  
W przypadku, gdy do 31 października 2011 r. naleŜności z tego tytułu nie zostaną uregulowane, 
podjąć czynności egzekucyjne. 
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Ponadto stwierdzono niski % wykonania dochodów z tytułu dotacji z Powiatowego Zarządu 
Dróg na utrzymanie dróg powiatowych w mieście, który wyniósł 17 %, pomimo monitu z dnia 
21 czerwca 2011 r. Skarbnik Gminy poinformowała, Ŝe na utrzymanie dróg powiatowych  
w mieście planowane są równieŜ środki własne z budŜetu gminy w wysokości 30.000,00 zł.  
Na dzień dzisiejszy z kwoty tej wydatkowano około 14.800,00zł. Natomiast wydatki na 
utrzymanie dróg powiatowych w całości finansowane z dotacji Powiatowego Zarządu Dróg, 
zostały zrealizowane niemal w 100% na utrzymanie dróg w czasie zimy. 
W związku z tym komisja sugeruje przeprowadzenie do połowy października br. rozmów ze 
Starostą Powiatu Szczecineckiego odnośnie zwiększenia środków na utrzymanie dróg 
powiatowych. JeŜeli Starostwo nie będzie chciało przyznać dodatkowych środków, Komisja 
wnioskuje o rozwiązanie porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych w mieście Borne 
Sulinowo. Komisja podkreśla, Ŝe problem opóźnień wpłat dotacji z Powiatowego Zarządu Dróg  
i dokładania z budŜetu gminy własnych środków finansowych do utrzymania dróg powiatowych, 
co roku powtarza się. 
 
Niepokój komisji budzi równieŜ niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaŜy mienia 
gminnego, które wyniosło 4%. Komisja rozumie, Ŝe wpływ na to ma zastój na rynku 
nieruchomości będący skutkiem kryzysu gospodarczego. W związku z tym wyraŜa obawę, czy 
przy tak małej sprzedaŜy mienia gminnego, zostanie zrealizowany zakładany plan budŜetu gminy 
na 2011 rok. Skarbnik Gminy poinformowała, Ŝe na dzień dzisiejszy faktyczne wpływy 
dochodów do budŜetu ze sprzedaŜy mienia wynoszą 280.000,00zł, natomiast ogólny dochód 
wynikający z przeprowadzonej procedury zbycia nieruchomości, zarówno w drodze przetargu 
jak i trybie bezprzetargowym wyniósł około 386.000,00zł. Ponadto ogłoszone zostały przetargi 
na m-c październik i jeśli osoby wyraŜające dotychczas chęć nabycia nieruchomości przystąpią 
do przetargów, moŜna będzie jeszcze uzyskać dochód w wysokości około 300-400 tys. zł.  
Po wnikliwej analizie i wyjaśnieniach uzyskanych od Skarbnika Gminy Komisja stwierdza,  
iŜ istnieją przesłanki, Ŝe sprzedaŜ będzie zrealizowana w większości zakładanego planu, 
uwzględniającego jego zmiany, które proponowane są w projekcie uchwały dotyczącej 
wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok przygotowanym na sesję 
w dniu 29.09.br. 
 
Komisja zwróciła uwagę na wysokie wykonanie wydatków z tytułu opłat za pobyt osób  
w domach opieki społecznej, które na koniec I półrocza 2011 r. wyniosło 69% planu.  
Z wyjaśnień Skarbnika Gminy wynika, Ŝe aktualnie posiadane przez MGOPS środki na ten cel 
wystarczą na opłacenie pobytu podopiecznych w miesiącach lipcu i sierpniu oraz częściowo we 
wrześniu i będzie brakowało 68.000,00zł. Planując środki na dany rok budŜetowy MGOPS nie 
jest w stanie przewidzieć, ile osób z terenu gminy dodatkowo w danym roku skierowanych 
zostanie do domów pomocy społecznej. 
Zdaniem komisji naleŜałoby przeanalizować prowadzoną procedurę przez MGOPS w zakresie 
moŜliwości sfinansowania części kosztów pobytu podopiecznych przez członków ich rodzin oraz 
moŜliwości prawnej przejęcia nieruchomości osób umieszczanych w domach pomocy społecznej 
celem ich sprzedaŜy i pozyskania w ten sposób środków finansowych na utrzymanie ww. osób. 
 
Komisja analizowała takŜe tabelaryczne zestawienie naleŜności za I półrocze 2011 r. Ogółem 
kwota naleŜności wyniosła 8.009.349,32 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 3.912.751,77 zł.  
Z omówienia wykonania budŜetu gminy wynika, Ŝe największe naleŜności występują  
w podatku od nieruchomości – 2.605.989.32 zł, z kwoty tej około 1 mln zł stanowią podatki, 
gdzie jest prowadzone długotrwałe postępowanie egzekucyjne. Postępowanie egzekucyjne jest 
bardzo skuteczne, bowiem w I półroczu 2011 r. tytułem zaległości z lat ubiegłych odzyskano 
środki finansowe w kwocie 146.897,12 zł. 
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W celu likwidacji zaległości z tytułu podatków i opłat w I półroczu br. wystawiono 159 tytułów 
wykonawczych oraz 643 upomnienia. 
 
Kwota umorzeń, jakich dokonano w I półroczu 2011 r., jest znikoma i wyniosła 7.903,77 zł. 
 
Analizując zobowiązania za I półrocze 2011 r. stwierdzono, Ŝe łączna kwota tych zobowiązań 
wyniosła 1.024.495,80 zł, w tym zobowiązania wymagalne 265.414,04 zł. Zobowiązania 
wymagalne wystąpiły w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka 
gruntami i nieruchomościami, a zostały wygenerowane w związku z przejęciem gminnych 
zasobów komunalnych. Z wyjaśnienia Skarbnika Gminy wynika, Ŝe istnieje uzasadniona obawa 
o nieuregulowanie tej kwoty do końca 2011 roku i przejście tych zobowiązań na rok następny. 
PowyŜsze wpłynie na wysokość procentową wskaźnika określonego w art. 170 ust.2 ustawy  
o finansach publicznych. 
 
Z analizy informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 
2011r. wynika, Ŝe łączna kwota długu na koniec I półrocza 2011 r. nie przekroczyła 60% 
planowanych dochodów ogółem - wskaźnik ten wyniósł 46,78%. 
Natomiast łączna kwota przypadających w 2011 roku spłat kredytów i poŜyczek, wykupów 
papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń 
nie przekroczyła 15% planowanych dochodów - wskaźnik ten na koniec I półrocza br. wyniósł 
9,76%. PowyŜsze wskaźniki są bezpieczne i nie naruszają art.169 i 170 ustawy o finansach 
publicznych. 
 
Komisja stwierdziła, Ŝe do informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 
I półrocze 2011 r. dołączone zostały zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu  
w podatkach oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek od 
wszystkich podległych jednostek. 
 
Reasumując Komisja Rewizyjna przyjęła informację o przebiegu wykonania budŜetu Gminy 
Borne Sulinowo za I półrocze 2011 r. 

Tym niemniej komisja wnosi o: 

1. Wystosowanie pism do gestorów branŜy turystycznej, którzy nie wywiązują się  
z obowiązku pobierania opłaty miejscowej i odprowadzania tych wpłat na konto gminy,  
o uregulowanie tych naleŜności począwszy od 1 stycznia 2011 r. W przypadku, gdy do 31 
października 2011 r. naleŜności z tego tytułu nie zostaną uregulowane, podjąć czynności 
egzekucyjne. 

2. Przeprowadzenie do połowy października br. rozmów ze Starostą Powiatu Szczecineckiego 
odnośnie zwiększenia środków na utrzymanie dróg powiatowych w mieście Borne Sulinowo. 
JeŜeli Starostwo nie będzie chciało przyznać dodatkowych środków, podjąć czynności  
w kierunku rozwiązania porozumienia w tym zakresie. 

3. Przeanalizowanie prowadzonej przez MGOPS procedury w zakresie moŜliwości 
sfinansowania części kosztów pobytu podopiecznych w domach opieki społecznej przez 
członków ich rodzin oraz moŜliwości prawnej przejęcia nieruchomości osób umieszczanych 
w domach pomocy społecznej celem ich sprzedaŜy i pozyskania w ten sposób środków 
finansowych na utrzymanie ww. osób.”. 

Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji o następującej 
treści: 

„Oceniając wykonanie budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2011 roku, Komisja 
Rozwoju analizowała dochody i wydatki w działach budŜetu dotyczących zakresu działania 
komisji, a mianowicie: zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony 
środowiska, kultury fizycznej, turystyki, oświaty i kultury. 
Po wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez Skarbnika Gminy, komisja pozytywnie oceniła 
realizację budŜetu gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2011 r. w opiniowanym zakresie.  
Zarówno realizacja dochodów i wydatków w analizowanych działach klasyfikacji budŜetowej 
zamknęła się w granicach 50%. Natomiast przypadki przekroczenia jak równieŜ niewykonania, 
zarówno dochodów jak i wydatków, zostały wyszczególnione z podaniem działu, rozdziału  
i paragrafu oraz przyczyn ich powstania. PowyŜsze wyjaśnienia komisja przyjęła i uwaŜa za 
zrozumiałe.  

Największe jednak obawy komisji budzi bardzo niskie, bo 2 % wykonanie dochodów  
z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.  
Uczestnicząca w posiedzeniu Skarbnik Gminy wyjaśniła, Ŝe tak niskie wykonanie dochodów  
z tego tytułu jest niezaleŜne od gminy, gdyŜ są to dochody ściągane przez Komorników. 
Poinformowała równieŜ, Ŝe w planie budŜetu ujęto kwotę niŜszą od rzeczywistych naleŜnych 
dochodów, bo 459.701,00zł, natomiast naleŜności gminy z tego tytułu na dzień 30.06.2011 r. 
wynoszą 1.000.291,15zł.”. 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 

„Analizując informację o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo  
za I półrocze 2011 r., po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Gminy, komisja pozytywnie oceniła 
jego realizację. Planowane kwoty dochodów i wydatków budŜetowych są zgodne z uchwałami 
wprowadzającymi zmiany w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok, podjętymi w okresie 
do 30 czerwca br. W realizacji wydatków nie zauwaŜono przypadków naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych. W I półroczu 2011 r. wystąpiły przypadki niewykonania w 50% 
dochodów w niektórych działach, rozdziałach i paragrafach spowodowane niŜszym niŜ 
zaplanowano wpływem dochodów na rachunek budŜetu gminy. Wystąpiły równieŜ 
przekroczenia wykonania wydatków budŜetowych ponad 50%. Przyczyny powstania 
niewykonania dochodów i przekroczenia wykonania wydatków zostały podane w wyjaśnieniach 
zawartych w omówieniu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2011 roku. 

Niepokój komisji budzą niskie dochody ze sprzedaŜy mienia gminnego, bowiem wpływy 
z tego tytułu wynoszą 4%. Komisja rozumie, Ŝe wpływ na to ma zastój na rynku nieruchomości 
będący skutkiem kryzysu gospodarczego. Niepokoi takŜe niski % wykonania dochodów z tytułu 
wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. JednakŜe tak niskie wpływy 
nie są zaleŜne od gminy, bowiem zaleŜą one od kwot ściąganych z dłuŜników alimentacyjnych 
przez Komorników.  
Ponadto istnieje zagroŜenie, Ŝe nie zostanie wykonany plan dochodów z tytułu nałoŜonych 
mandatów karnych, bowiem na planowane środki w kwocie 500.000,00zł wykonanie za  
I półrocze br. wyniosło tylko 13%, co stanowi kwotę 75.948,10 zł. Z wyjaśnienia wynika, Ŝe 
wpływ na to miała zmiana przepisów prawnych, bowiem fotoradar zaczął działać z półrocznym 
opóźnieniem. Z informacji uzyskanej od Skarbnika Gminy wynika, Ŝe załoŜony plan dochodów  
z tytułu mandatów karnych nie zostanie wykonany w kwocie około 150.000,00zł. 

Mając powyŜsze na uwadze komisja uwaŜa, Ŝe wskazane jest dokonanie stosownych 
zmian i przesunięć w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 r. zarówno po stronie dochodów, 
jak i wydatków.”. 
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Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos 
odnośnie sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2011 r. 
 
Radny Ryszard Cywiński powiedział, Ŝe na ostatnim posiedzeniu Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej rozmawiano na temat realizacji budŜetu za I półrocze i zasięgnięto więcej 
wiadomości na temat następnego półrocza. Jego zdaniem naleŜałoby przystąpić do nowelizacji 
tegorocznego budŜetu, bo np. MGOPS zabiega o dodatkowe 68.000,00zł, szkoły o kwotę 
200.000,00zł czy 300.000,00zł. W budŜecie są teŜ i inne dziury, więc naleŜy się zastanowić,  
z czego gmina moŜe zrezygnować do końca roku, co nie wybudować, gdzie nie zainwestować. 
Jest to dla nas radnych bardzo przykre, ale lepiej czegoś nie zrobić, bo później moŜe się okazać, 
Ŝe kaŜdy dział jest rozbebeszony i niedokończony, bo są za duŜe niedobory. SprzedaŜ mienia nie 
idzie, wiadomo na co dostaniemy dofinansowanie, więc uwaŜa, Ŝe naleŜy z tegorocznego 
budŜetu powoli zdejmować inwestycje i dopasowywać ten budŜet, Ŝeby na koniec roku wyglądał 
w miarę. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska prosiła, Ŝeby pamiętać, Ŝe przy konstrukcji budŜetu 
gminy wszystkie jednostki, w tym szkoły, opracowują swój budŜet bardzo swobodnie. Gmina 
musi go bardzo racjonalnie dzielić, a szefowie jednostek bardzo skrupulatnie nim gospodarować. 
Trzeba się mieścić w planie. NaleŜy teŜ wprowadzać zmiany w planach. Nie będzie nigdy tak, Ŝe 
jednostki dostaną tyle ile sobie wyliczą. Muszą korygować swoje plany do kwot, które mają w 
budŜecie. Nie zawsze tymi środkami gospodaruje się racjonalnie. W szkołach były podwyŜki 
płac a subwencja nie zabezpieczyła ich wzrostu. Pieniądze musi znaleźć samorząd. Pojawiają się 
urlopy zdrowotne. Jeden niepracujący nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie a w jego miejsce 
trzeba zatrudnić nauczyciela zastępującego – to teŜ spore koszty. Gmina utrzymuje teŜ 
skierowanych do DPS-u mieszkańców z terenu Gminy. Utrzymanie jednego mieszkańca to 
kwota ok. 2800 zł miesięcznie.  
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe nie tylko nauczyciele nas kosztowali, 
ale jest to niezaleŜne od nas. Chciałby, Ŝeby finansowanie jednostek było bardzo wywaŜone  
i traktowane z olbrzymią pieczołowitością, bo w tym momencie kaŜda złotówka jest istotna. 
Sytuacja jest taka, jaka jest i nie jest łatwa, tym bardziej wymaga naszej bardzo wielkiej rozwagi 
i dzielenia tego, co jest.  
Po tym zwrócił się do radnych, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji punktu pn. „Informacja  
o przebiegu prac inwestycyjnych na terenie Gminy Borne Sulinowo”. 
 
 
Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe informację o przebiegu prac 
inwestycyjnych prowadzonych na terenie gminy Borne Sulinowo kaŜdy radny otrzymał. 
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
Po tym zapytał, czy są jakieś uwagi w tym temacie. 
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Radny Ryszard Cywiński powiedział, iŜ uwaŜa za słuszne kupowanie przez gminę kruszcu na 
remonty dróg i przy pomocy Ekomelu ich naprawianie. Jednak prosił, Ŝeby zwrócić uwagę na 
pewne rzeczy. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest inwestorem i interesuje go tylko 
kanał i to, co w środku, czyli rury wodociągowe i kanalizacyjne. Natomiast to, co zostaje na 
wierzchu podejrzewa, Ŝe ich mało interesuje. Poinformował, iŜ w chwili obecnej  
w miejscowościach zaczęło się obrabianie studzienek, ale chciałby, Ŝeby do końca przypilnować 
temat odtwarzania dróg, zwłaszcza z kostki brukowej, bo mogą jakby odejść w zapomnienie. 
Kanał został zasypany i moŜna odnieść wraŜenie, Ŝe dalej nie będzie odtwarzana nawierzchnia  
z kostki brukowej. Dlatego chciałby, Ŝeby ktoś nad tym zapanował i dopilnował do końca tej 
inwestycji. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji punktu pn. 
„Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Szczecinku”. 
 
 
Ad 12. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do radcy prawnego i jednocześnie członka 
Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników o przedstawienie opinii o zgłoszonych 
kandydatach. 
 
Radca prawny Tomasz Wilicki (członek Zespołu Opiniującego) przeczytał opinię o zgłoszonych 
kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Pracy w Szczecinku. 
PowyŜsza opinia stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 
Z przedstawionej opinii wynikało, Ŝe Rada Miejska ma wybrać po 1 ławniku do Sądu 
Rejonowego i do Sądu Pracy w Szczecinku. 
Do Sądu Rejonowego zgłoszono 3 kandydatury: Mariolę Urszulę Dębczyńską, Grzegorza 
Natkańskiego i Alicję Wójcik. 
Do Sądu Rejonowego zgłoszono jedną kandydaturę – Krystyny Grendus. 
 
Po przedstawieniu opinii Przewodniczący RM zwrócił się do radnych o podanie 3 kandydatur do 
komisji skrutacyjnej, która zajmie się przeprowadzeniem tajnego głosowania w wyborach 
ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Pracy w Szczecinku. 
 
Zgłoszono trzy kandydatury radnych do komisji skrutacyjnej: Halinę Jakrzewską, Ryszarda 
Cywińskiego i Mariusza Gorgola. Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji 
skrutacyjnej. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie zgłoszony skład komisji 
skrutacyjnej: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Po tym Przewodniczący RM stwierdził, Ŝe Rada Miejska jednogłośnie powołała komisję 
skrutacyjną w składzie: Halina Jakrzewska, Ryszard Cywiński i Mariusz Gorgol. 
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W dalszej kolejności komisja skrutacyjna rozdała kartki do głosowania z wypisanymi 
nazwiskami kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego i do Sądu Pracy oraz wyjaśniła 
zasady głosowania informując, Ŝe wybieramy po jednym ławniku do Sądu Rejonowego i do 
Sądu Pracy w Szczecinku. 
 
Po dokonanym akcie głosowania komisja skrutacyjna zebrała kartki do urny i udała się do 
pomieszczenia obok celem ukonstytuowania się oraz przeliczenia głosów i sporządzenia 
protokołów z przeprowadzonych wyborów ławników. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek ogłosił 15 minutową przerwę. 
 
Po przerwie. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek wznowił obrady i stwierdził, Ŝe aktualnie w sesji 
uczestniczy 12 radnych. Po tym zwrócił się do komisji skrutacyjnej o przedstawienie protokołów 
z przeprowadzonego tajnego głosowania w wyborach ławników. 
 
Radna Halina Jakrzewska (przewodnicząca komisji skrutacyjnej) zapoznała z treścią protokołów 
z obliczenia głosów w głosowaniu w wyborach jednego ławnika do Sądu Rejonowego  
w Szczecinku oraz w wyborach jednego ławnika do Sądu Rejonowego Sądu Pracy  
w Szczecinku.  
Z protokołów wynikało, Ŝe na ławnika do Sądu Rejonowego wybrano Panią Mariolę Urszulę 
Dębczyńską, natomiast na ławnika do Sądu Rejonowego do orzekania w sprawach z zakresu 
prawa pracy wybrano Panią Krystynę Grendus. 
PowyŜsze protokoły wraz z kartkami do głosowania stanowią załączniki nr 15 i nr 16 do 
niniejszego protokołu. 

 
Po akcie wyboru ławników Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu 
uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szczecinku na kadencję 2012-
2015, uwzględniający imiona i nazwiska ławników wybranych w głosowaniu tajnym: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/155/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2011 r. 
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szczecinku na kadencję 2012-2015 
została podjęta i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
W trakcie trwania obrad dotarł 1 radny – aktualnie w sesji uczestniczyło 13 radnych.  
 
 
Ad 13. 
Podjęcie uchwał. 
 
13.1 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się o przedstawienie projektu uchwały  
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Borne Sulinowo. 
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Asystent architekta Karol Jaworski w formie audiowizualnej pokrótce przedstawił zmiany 
kierunków zagospodarowania dla 5 obrębów geodezyjnych tj. Jelonek, Piława, Silnowo, 
Kiełpino i Juchowo. Powiedział, Ŝe projekt zmiany Studium przeszedł całą procedurę i uzyskał 
wszelkie przewidziane prawem uzgodnienia. Był teŜ wyłoŜony do publicznego wglądu. Do 
projektu zmiany Studium wpłynęło 14 uwag, z tego rozstrzygnięcie Burmistrza przedstawione 
Radzie Miejskiej jest takie, Ŝe 8 uwag zostało odrzuconych. Odrzucone uwagi dotyczyły w 
szczególności obrębu Silnowo, a chodziło o tereny połoŜone bezpośrednio nad jeziorem, dla 
których ustalono kierunek usług turystycznych i dołoŜenia do niego jeszcze funkcji budownictwa 
jednorodzinnego. PowyŜsze rozstrzygnięcie jest bardzo istotne i stanowi załącznik do 
przedmiotowej uchwały, które radni otrzymali w materiałach na sesję. 
 
W dalszej kolejności głos zabrał architekt Piotr Kozłowski, który powiedział, Ŝe zmiana Studium 
była opracowywana na podstawie wniosków wcześniej wpływających do Urzędu Miejskiego. 
Niektóre z rozstrzygnięć elementów opracowania to były wnioski własne gminy i w większości 
polegały one na poszerzaniu terenów przeznaczonych pod zainwestowanie. Poinformował, Ŝe 
Studium nie jest przepisem prawa miejscowego, ale w przyszłości będzie wiązało miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego, które dla tych obrębów zostaną opracowane.  
W większości te obręby są w trakcie opracowywania, ale najpierw musi zostać przyjęte Studium 
w stosunku do tych opracowań  
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, iŜ radni muszą mieć świadomość tego, 
Ŝe jak zatwierdzimy te zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, to później nie ma innych moŜliwości przy tworzeniu planów, bo musi być 
zgodność z tym Studium. Pewne zmiany nie zostały uwzględnione, a ma na myśli budownictwo 
tuŜ nad brzegiem jeziora. Raczej mają to być pensjonaty i działalność turystyczna.  
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal zapytał, czy ustalenia Studium wyłączyły jak gdyby 
wcześniejsze zagospodarowanie, które było uwidocznione w planie, np. dotyczyło usług 
przemysłowych a teraz planuje się zieleń albo było budownictwo jednorodzinne a planuje się teŜ 
zieleń. 
 
Architekt Piotr Kozłowski odpowiedział, Ŝe takich sytuacji nie mieli. Zasadniczo sporządzając 
zmianę Studium badają historię planistyczną i sporządzone wcześniej plany. Raczej wszystkie 
zapisy są takie, Ŝe rozszerzają te funkcje, uelastyczniają i moŜna zrealizować to, co było juŜ we 
wcześniejszych planach plus coś więcej na większych terenach, niŜ to było dotychczas. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ rozumie, Ŝe są przypadki rozszerzenia, 
natomiast nie ma przypadków zawęŜenia funkcji. 
 
Architekt Piotr Kozłowski odpowiedział, Ŝe tak jest. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chce jeszcze podzielić się 
swoimi spostrzeŜeniami. 
 
Radny Dariusz Czerniawski powiedział, iŜ w poprzedniej kadencji, gdzie radni przyglądali się 
wnioskom dotyczącym zmiany planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy  
w róŜnych miejscowościach, były wnioski dotyczące działek zlokalizowanych nad jeziorami  
i ludzie występowali w duŜej części (prawie 90 parę % wniosków) o zmianę funkcji  
z budownictwa letniskowego na budownictwo mieszkalne. Tym Studium podkreślamy to, Ŝe 
zapis, który kiedyś był przyjęty a dotyczący bezpośredniej strefy nadjeziornej, jest bez zmiany. 



 24 

W związku z tym zapytał, czy zasadne jest, aby utrzymać to na terenie całej gminy, bo ludzie  
o to cały czas pytają. Generalnie chodzi o to, Ŝe chcą płacić mniejsze podatki i z tego to wynika. 
 
Architekt Piotr Kozłowski stwierdził, Ŝe trudno na to odpowiedzieć, bo jest to polityka gminy, 
która kiedyś została wypracowana i która nadal jest utrzymywana. Szczególnie strefy 
przyjeziorne zostały tak potraktowane, a ma to swoje uzasadnienie oprócz polityki podatkowej 
równieŜ w kwestiach merytorycznych. Zwykle w całym cywilizowanym i kulturowym świecie 
tereny nad jeziorem przeznacza się do uŜytku szerszego niŜ indywidualne. Chodzi o to, Ŝeby nie 
tylko prywatny właściciel działki miał prawo moczenia nóg i odbierał to prawo innym, tylko 
Ŝeby w szerszym zakresie te tereny były udostępniane. Oczywiście prywatni właściciele mogą 
tam mieszkać, ale jednocześnie, Ŝeby występowały funkcje turystyczne czy udostępniania terenu 
nadjeziornego innym. Oprócz znaczenia podatkowego ma to równieŜ znaczenie gospodarcze, bo 
jest oferta turystyczna i obrót wynikający z przebywających gości. Wydaje się to być 
najwłaściwsze i najbardziej sensowne, bowiem na tym terenie większość inwestorów  
i operatorów tak postępuje. Poinformował, iŜ z sąsiednich gmin zna złe przypadki np. z Kaszub, 
gdzie jeziora są ogrodzone praktycznie w całości. Przyznał, Ŝe zmiany podatkowe teŜ mają 
znaczenie.  
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść przedmiotowego projektu uchwały,  
a następnie poddał go pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/156/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2011 r.  
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
13.2 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej działką nr 22/39, połoŜonej w m. Dąbrowica). 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XIII/157/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2011 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
13.3 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej działką nr 180/20, połoŜonej w m. Piława). 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/158/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2011 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
13.4 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej działką nr 184/2, połoŜonej w m. Piława). 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XIII/159/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2011 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
13.5 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej działką nr 129/9, połoŜonej w m. Silnowo). 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/160/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2011 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
13.6 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie dzierŜawy 
na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. kolejnej 
dzierŜawy części tj. 230 m² z nieruchomości oznaczonej działką nr 115/11, połoŜonej  
w m. Przyjezierze). 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XIII/161/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2011 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 
 
13.7 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie dzierŜawy 
na okres 4 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. kolejnej 
dzierŜawy ogródków działkowych nr 2 i 3, wydzielonych na działce oznaczonej nr 1/2, połoŜonej 
w m. Borne Sulinowo). 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/162/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2011 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres 4 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
13.8 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie dzierŜawy 
na okres 7 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. kolejnej 
dzierŜawy ogródków działkowych nr 23, 60 i 78, wydzielonych na działkach oznaczonych  
nr 147/1 i 148/1, połoŜonych w m. Krągi). 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
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. 
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Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/163/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2011 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres 7 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 
13.9 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie dzierŜawy 
na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. kolejnej 
dzierŜawy lokalu uŜytkowego wraz z pomieszczeniami przynaleŜnymi, połoŜonego na działce  
nr 180/18 w m. Piława). 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/164/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2011 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
13.10 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Borne Sulinowo na 
lata 2009-2014. 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
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. 
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Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/165/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2011 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy 
Borne Sulinowo na lata 2009-2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 27 do 
protokołu. 
 
 
13.11 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie zawarcia 
porozumienia pomiędzy Gminą Borne Sulinowo a Miastem Szczecinek w sprawie powierzenia 
Gminie Borne Sulinowo realizacji zadania publicznego Miasta Szczecinek w zakresie pomocy 
społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkańców Miasta Szczecinek do Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie funkcjonującego w strukturach Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. 
Po tym zwrócił się do Przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju 
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/166/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2011 r.  
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Borne Sulinowo a Miastem Szczecinek 
w sprawie powierzenia Gminie Borne Sulinowo realizacji zadania publicznego Miasta 
Szczecinek w zakresie pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkańców Miasta 
Szczecinek do Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie funkcjonuj ącego 
w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
 
13.12 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do przewodniczących Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu 
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udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych 
niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na 
terenie Gminy Borne Sulinowo. 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/167/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2011 r.  
w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowo ści 
wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom 
wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
 
13.13 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia gminnych jednostek budŜetowych prowadzących działalność 
określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody 
określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenie oraz 
sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym 
rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich 
zatwierdzania. 
Po tym zwrócił się do Przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju 
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
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. 
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Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
 
Uchwała Nr XIII/168/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2011 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia gminnych jednostek budŜetowych 
prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł 
tych dochodów i ich przeznaczenie oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego 
dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, 
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
 
 
13.14 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę 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. 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/169/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2011 r.  
zmieniająca uchwałę 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 31 do protokołu. 
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13.15 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów 
oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (dotyczy wprowadzenia zmian zapisów w pkt 6 i w pkt 
16 w wykazie inkasentów, w związku z wyborami nowych sołtysów w sołectwach Komorze  
i Silnowo). 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
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 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono (1 radny nie głosował). 
 
Uchwała Nr XIII/170/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2011 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, 
określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso została podjęta i stanowi 
załącznik nr 32 do protokołu. 
 
 
13.16 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie wyraŜenia 
zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa aneksu do umowy współpracy z dnia  
8 lipca 2011 r. o dofinansowanie realizacji programu YOUNGSTER PLUS – wsparcia nauki 
języka angielskiego dla młodzieŜy szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest 
wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieŜy z tych terenów poprzez przeprowadzenie 
dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz 
na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budŜetowy 2011 w celu 
realizacji przedmiotowego zadania. 
Po tym zwrócił się do Przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju 
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/171/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2011 r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa aneksu do 
umowy współpracy z dnia 8 lipca 2011 r. o dofinansowanie realizacji programu 
YOUNGSTER PLUS – wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieŜy szkół 
gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych 
młodzieŜy z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji 
języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz na zaciągnięcie zobowiązania 
finansowego wykraczającego poza rok budŜetowy 2011 w celu realizacji przedmiotowego 
zadania została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 
 
13.17 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok (dot. zwiększenia 
dochodów budŜetu o kwotę 235.335,35zł i zmniejszenia dochodów budŜetu o kwotę 
1.321.208,99zł oraz zmniejszenia wydatków budŜetu o kwotę 953.249,07zł). 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/172/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2011 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
 
 
13.18 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo  
na lata 2011-2026. 
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Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
 
Uchwała Nr XIII/173/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2011 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2011-2026 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 35 do 
protokołu. 
 
 
13.19 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z uŜytkowania jako drogi publicznej na 
terenie Gminy Borne Sulinowo (dot. drogi publicznej nr 1733010 zlokalizowanej na działce nr 
107/1 obręb Borne oraz na działkach nr 108 i nr 109 obręb Kłomino). 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
 
Uchwała Nr XIII/174/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2011 r.  
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z uŜytkowania jako 
drogi publicznej na terenie Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 36 do protokołu. 
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13.20 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z uŜytkowania jako drogi publicznej na 
terenie Gminy Borne Sulinowo (dot. drogi publicznej nr 1733005 od m. Kolanowo do m. Okole, 
zlokalizowanej na działkach nr 5 i nr 27 obręb Kiełpino oraz na działkach nr 6/1, nr 46/1 i nr 
46/2 obręb Okole). 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/175/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2011 r.  
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z uŜytkowania jako 
drogi publicznej na terenie Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 37 do protokołu. 
 
 
13.21 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z uŜytkowania jako drogi publicznej na 
terenie Gminy Borne Sulinowo (dot. drogi publicznej nr 1733002 od m. Komorze do m. Okole, 
zlokalizowanej na działkach nr 138/1 i 240/3 obręb Komorze oraz na działkach nr 216/3 i nr 80 
obręb Okole). 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XIII/176/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2011 r.  
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z uŜytkowania jako 
drogi publicznej na terenie Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 38 do protokołu. 
 
 
Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 39 i nr 40 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
pn. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych”. 
 
 
Ad 14. 
 
W punkcie sesji pn. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych” głos zabrali:  
 
- Radny Ryszard Cywiński zgłosił zapytanie odnośnie świetlicy wiejskiej w Dąbiu. Na wstępie 

powiedział, Ŝe jak wiemy najwięcej zgrupowanych dzieci w małym obszarze terenowym jest 
w zasadzie w Dąbiu, natomiast świetlica jest nieczynna praktycznie rok czasu, bo ktoś źle 
odkręcił kran i spuścił wodę i rozsadziło. Została spartolona robota i na dzień dzisiejszy nie 
ma ani wody i świetlica teŜ nie funkcjonuje. W lecie nie jest potrzebna świetlica, ale zbliŜa 
się okres jesienno-zimowy i dzieci chciałyby gdzieś się spotykać i pobawić. Wiadomo, Ŝe nie 
ma pieniędzy i jest teŜ u nich problem z opiekunem świetlicy. Powiedział, Ŝe przedstawiał 
Pani dyrektor sposoby rozwiązania tego problemu. JeŜeli jest budŜet na świetlicę i określone 
środki na zatrudnienie na cały rok, to moŜna to zrobić jakimś innym wariantem np. zatrudnić 
na czas określony od września do marca, bo nikt nie chce zgodzić się, Ŝeby w zimę palić za 
50,00zł. Zaproponował, Ŝeby opiekunka świetlicy miała 4 godziny otwartą świetlicę,  
a następne 4 godziny puścić w ramach palenia. Wtedy te 7 miesięcy wystarczyłoby  
i rozwiązało problem tej świetlicy z funkcjonowaniem. Zwrócił uwagę równieŜ na to, Ŝe 
wszystkie świetlicowe generalnie w miesiącach grudzień-styczeń uciekają na urlopy, 
trwające miesiąc czy 1,5 miesiąca z tego względu, Ŝe nie muszą palić i martwić się o palenie, 
bo spuszczą wodę i jest obiekt zamknięty. Podkreślił, i Ŝ wie, Ŝe takie coś istnieje. Na koniec 
powiedział, iŜ uwaŜa, Ŝe naleŜy w końcu wykonać ten remont w świetlicy. 

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe nie będzie się wtrącać 
dyrektorowi CKiR, który bierze pieniądze, a generalnie organizacja pracy w świetlicach 
wiejskich naleŜy do niej, bo jej podlegają świetlice. Wiadomo, Ŝe nam nie starcza pieniędzy 
na zlecanie remontów ekipie, więc to robi ekipa remontowo-budowlana tut. Urzędu i w tym 
temacie naleŜy cisnąć Zastępcę Burmistrza. Kwestie kapitalnych remontów są poukładane  
w planach, a najbliŜszy remont czeka świetlicę w Łubowie. Bardzo by chciała, Ŝeby te 
świetlice wyglądały tak jak te, co są juŜ wyremontowane i przy okazji kolejne strefy.  
 
Radny Ryszard Cywiński dodał, Ŝe w listopadzie Klub Honorowych Dawców Krwi 
organizuje spotkanie i zabawę, na które przyjeŜdŜają ludzie z zewnątrz m.in. z Koszalina, ze 
Szczecina, uczestniczy w nim równieŜ Pani Burmistrz i inne osoby. UwaŜa, iŜ wypadałoby, 
Ŝeby do ostatniego tygodnia listopada ta świetlica zaczęła funkcjonować.  

 
- Radny Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe za chwilę wszystkie samorządy będą uchwalać 

budŜety. Przypomniał, iŜ pamięta, jak rok temu Pan Starosta i Pani Przewodnicząca Rady 
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Powiatu składali tu w Bornem Sulinowie pewne obietnice dotyczące remontu drogi 
powiatowej przy ulicy Wojska Polskiego. W związku z tym uwaŜa, iŜ w tym okresie 
powinniśmy wytęŜyć czujność, zintensyfikować działania oraz uŜyć wszelkich wpływów, 
nacisków i czegokolwiek, aby odnieść skutek, a mianowicie, by projekt tej ulicy powstał.  
O tej ulicy mówi się od wielu lat, więc chciałby coś na ten temat usłyszeć od radnych, od 
Pani Burmistrz równieŜ, tj. na jakim jesteśmy etapie i jakie są szanse, aby w przyszłym roku 
ujęty został projekt tej ulicy. 

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe Juchowo miało obiecany 
chodnik, Dąbie równieŜ miało obiecany chodnik, natomiast Krągi wcale o duŜo nie prosiły, 
bo narazie o nowe pomiary, geodezję, by wykonać dojście do cmentarza.  

 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM przeszedł do realizacji punktu pn. „Ustalenie terminu następnej sesji”. 
 
 
Ad 15. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe następna planowana Sesja Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie odbędzie się na przełomie miesięcy października i listopada br., 
początek o godz. 14.30. Oświadczył, Ŝe na pewno sesja nie odbędzie się w czwartek  
27 października 2011 r. O dokładnym terminie sesji radni zostaną powiadomieni pisemnie. 
 
 
Ad 16. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Tomasz 
Skowronek zamknął XIII Sesję Rady Miejskiej.  
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 17.45. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 
 


