
P R O T O K Ó Ł   Nr  XIV/2011 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 3 listopada 2011 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XIV Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 3 listopada 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. 
 
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, a dzisiaj dodatkowo jeszcze 
autopoprawkę do punktu 13.10, tj. projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie 
Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok. Po tym zapytał, czy są uwagi lub propozycje zmian do 
porządku dzisiejszej sesji. 
 
Propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie porządek 
obrad: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 3 listopada 2011 r. został przyjęty jednogłośnie  
i przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr XIII/2011 z 29.09.2011 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. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 

2010/2011. 
10. Ocena przebiegu sezonu turystycznego w Gminie Borne Sulinowo, informacja na temat 

promocji gminy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
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11. ZałoŜenia budŜetowe na 2012 rok, w tym planowane zadania inwestycyjne i stopień ich 
przygotowania. 

12. Informacje o złoŜonych oświadczeniach majątkowych. 
13. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. M.Reja 15A w Bornem Sulinowie); 

2) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. M.Reja 15A w Bornem Sulinowie); 

3) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej działką nr 79, połoŜonej w m. Liszkowo); 

4) dokonania przez Gminę Borne Sulinowo zamiany nieruchomości połoŜonych w obrębie 
Juchowo, gmina Borne Sulinowo (dot. zamiany nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Borne Sulinowo na nieruchomość stanowiącą własność Fundacji im. Stanisława 
Karłowskiego w Juchowie); 

5) 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 2012 rok; 

6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 
7) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
8) zwolnień w podatku od nieruchomości; 
9) obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta do celów podatku rolnego na terenie Gminy Borne 

Sulinowo w 2012 r.; 
10) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok. 

 
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 protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej”. 
 
 
Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe protokół poprzedniej Sesji Rady 
Miejskiej Nr XIII/2011 był wyłoŜony do wglądu i radni mieli moŜliwość zapoznania się z jego 
treścią. Zapytał, czy są uwagi do protokołu. 
 
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie przyjęcie 
protokołu Sesji Rady Miejskiej Nr XIII/2011 z 29 września 2011 r.: 
− za głosowało 13 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XIII/2011 z 29 września 2011 r. 
został przyjęty jednogłośnie. 
 
Przewodniczący RM przystąpił do realizacji punktu pn. „Sprawozdanie Burmistrza  
z działalności w okresie międzysesyjnym”. 
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Ad 4. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe sprawozdanie z działalności Burmistrza  
w okresie międzysesyjnym otrzymali wszyscy radni.  
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4  
do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się do radnych, czy w sprawie sprawozdania Burmistrza Bornego Sulinowa ktoś 
chce zabrać głos. Zwrócił się równieŜ do Pani Burmistrz, czy chce przekazać jakieś dodatkowe 
informacje.  
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM 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 jedno posiedzenie, na którym: 
1. Dokonano oceny finansowej realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok 

szkolny 2010/2011. 
2. Zaopiniowano wniosek Biura Handlowego Euro-Matex Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie  

w sprawie zmiany przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Borne Sulinowo nieruchomości nr 89/9, 89/15, 89/19, 89/20, 89/25 połoŜonych  
w obrębie Borne 06 . 

3. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji w dniu 3 listopada 2011 r., w tym 
projekty uchwał w sprawach podatków na 2012 rok.  

  
Komisja Rozwoju odbyła dwa posiedzenia, których tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Wypracowanie propozycji do wykorzystania przy opracowywaniu projektu budŜetu Gminy 

Borne Sulinowo na 2012 rok. 
2. Informacja na temat koncepcji zagospodarowania terenów połoŜonych przy jeziorze Pile. 
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3. Podsumowanie przebiegu sezonu turystycznego w Gminie Borne Sulinowo. 
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 

2010/2011, w tym m.in. stan organizacji placówek oświatowych, baza do działalności 
oświatowej i jej wyposaŜenie, kadra pedagogiczna szkół i system doskonalenia zawodowego, 
poziom nauczania w szkołach, wyniki wychowania, realizowane programy edukacyjne  
i projekty europejskie, osiągnięcia i sukcesy uczniów, dodatkowe zadania opiekuńcze, 
pozyskiwanie środków pozabudŜetowych, współpraca szkół ze środowiskiem lokalnym, 
potrzeby w zakresie remontów, inwestycji, pomocy dydaktycznych, kadr, pozostałe zadania 
oświatowe realizowane w roku szkolnym 2010/2011 oraz finansowanie zadań oświatowych. 

5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
1) 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 2012 r.; 

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

 
Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenie, na którym dokonano kontroli w Samodzielnym 
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie.  
Kontrola obejmowała całokształt działalności jednostki za okres od 1 stycznia  
do 30 września 2011 r., w tym prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej,  
a w szczególności: 

1) realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń; 
2) prawidłowości gospodarowania mieniem; 
3) gospodarki finansowej. 

 
Kontrola dotyczyła: 
1) realizacji kontraktów zawartych na 2011 rok wg stanu na 30.09.2011 r.; 
2) liczby udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz okresu oczekiwania na 
świadczenia lub usługi; 

3) liczby pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych lub usług; 
4) wyposaŜenia w aparaturę, sprzęt medyczny i techniczny oraz specjalistyczne środki 

transportu sanitarnego, wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych lub usług, 
odpowiednio do zakresu i rodzaju świadczeń przewidzianych w statucie; 

5) wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego; 
6) zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego; 
7) zbycia, wydzierŜawienia lub wynajęcia majątku trwałego; 
8) wykonania planu finansowego (stan na 30.09.2011 r.) z uwzględnieniem naleŜności  

i zaległości; 
9) terminowości regulowania zobowiązań z tytułu podatków i składek ZUS. 
 
W dniu 17 października 2011 r. na zaproszenie Burmistrza Bornego Sulinowa radni uczestniczyli 
w roboczym spotkaniu na temat dofinansowania sportu i organizacji pozarządowych w 2012 
roku.  
 
W dniu 20 października br. - na zaproszenie mieszkańców Śmiadowa i Śmiadowa Kolonii - 
grupa radnych uczestniczyła w spotkaniu, na którym dyskutowano na temat zmiany obwodu 
szkolnego, polegającego na włączeniu miejscowości Śmiadowo i Śmiadowo Kolonia do obwodu 
Szkoły Podstawowej w Juchowie.”. 

 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji punktu obrad  
pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy”. 
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Ad 7. 
 
W punkcie sesji pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy” głos 
zabrali: 
 
- Sołtys sołectwa Dąbie Danuta Cywińska w imieniu mieszkańców sołectwa Dąbie 

podziękowała Pani Burmistrz za to, Ŝe pomogła w upiększeniu ich miejscowości. 
Powiedziała, Ŝe do tej pory mało się robiło, ale teraz widać te efekty. ZłoŜyła równieŜ 
podziękowania pracownikom Urzędu Miejskiego tj. Panu JadwiŜycowi, Pani Piecewicz  
i Panu Zającowi. Panom JadwiŜycowi i Zającowi szczególnie podziękowała za pomoc  
w remoncie sali wiejskiej. 

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska korzystając z okazji podziękowała Panu 
Ryszardowi Cywińskiemu i mieszkańcom Dąbia. Powiedziała, Ŝe jest to przykład drugiej 
miejscowości, oprócz Śmiadowa Kolonii i Łącznej, która zaczyna wykazywać inicjatywę,  
a ludzie wykonują duŜo dobrej pracy.  
 

- Sołtys sołectwa Komorze Stanisław Wąwoźny poinformował, iŜ otrzymał pismo w sprawie 
zebrania podpisów-listy mieszkańców zainteresowanych budową przyłączy do kanalizacji. 
Mieszkańcy nie chcą podpisywać i dopytują się, kto pokryje koszty przyłączy. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe mieszkańcy mają obowiązek 
podłączenia się do wybudowanej sieci i to oni pokrywają koszty.  
Pisma zostały wysłane do sołtysów po to, aby zorientować się, ile osób zainteresowanych jest 
budową przyłączy z wykorzystaniem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska -
programu adresowanego do polskich rodzin z dotacji i poŜyczki. NFOŚiGW gwarantuje 
dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację budowy 
przyłączy. Kwota dofinansowania podzielona została w równym stopniu (po 45%) na formę 
bezzwrotną - dotację jak i preferencyjną poŜyczkę z oprocentowaniem 3,5% w skali roku. 
Zainteresowani mogą korzystać z jednej wybranej formy dofinansowania lub obu 
jednocześnie, korzystając z maksymalnego dofinansowania. W obu przypadkach wymagany 
jest wkład własny wynoszący minimum 10 %. 
Nabór wniosków odbywać się będzie w sposób ciągły, jednakŜe instytucjami 
pośredniczącymi i jednocześnie beneficjentami programu są jednostki samorządu 
terytorialnego. PoniewaŜ mieszkańcy nie mogą występować indywidualnie o takie poŜyczki  
i dotacje, moŜe to zrobić w ich imieniu gmina. Stąd pisma do sołtysów. Musimy wiedzieć,  
ile osób chce skorzystać z tej formy pomocy.  
Na budowę przyłącza istnieje równieŜ moŜliwość zaciągnięcia bardzo nisko oprocentowanej 
poŜyczki z Banku Ochrony Środowiska, ale o to występuje juŜ mieszkaniec samodzielnie. 
 

Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji punktu obrad pn. „Wolna 
Trybuna.”. 
 
 
Ad 8. 
 
W punkcie sesji pn. „Wolna Trybuna” głos zabrał mieszkaniec Bornego Sulinowa Andrzej 
Michalak, który zwrócił się o udzielenie mu głosu po punkcie dotyczącym oceny przebiegu 
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sezonu turystycznego w 2011 roku. Jednocześnie zaznaczył, Ŝe ewentualne zabranie głosu 
uzaleŜnia od opinii Burmistrza czy radnych, jaką wydadzą o sezonie turystycznym. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji punktu 
obrad pn. „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok 
szkolny 2010/2011.”. 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe informację o stanie realizacji zadań 
oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 2010/2011 wszyscy radni otrzymali. 
PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Powiedział teŜ, Ŝe przedmiotowa tematyka była omawiana na posiedzeniach komisji Rady 
Miejskiej i zwrócił się do przewodniczących komisji o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 
 

„Komisja na posiedzeniu analizowała informację o stanie realizacji zadań oświatowych  
w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 2010/2011, ze szczególnym uwzględnieniem 
finansowania zadań oświatowych. 
Analizując informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok 
szkolny 2010/2011 komisja stwierdza, Ŝe została ona przygotowana w sposób przejrzysty  
i bardzo szczegółowy, gdyŜ uwzględnia wszystkie elementy ściśle związane z prawidłowym 
funkcjonowaniem placówek oświatowych. 
Szczególną jednak uwagę zwrócono na finansowanie zadań oświatowych. 
Zaniepokojenie komisji budzi wzrost wynagrodzeń zaplanowany przez Rząd, a tym samym  
pochodnych od tych wynagrodzeń, które to podwyŜki nie zostały ujęte w subwencji, a stanowią 
pokaźne obciąŜenie i tak skromnego budŜetu Gminy Borne Sulinowo. 
Niepokojem napawa równieŜ zmniejszająca się liczba uczniów we wszystkich typach szkół, przy 
jednoczesnym utrzymaniu oddziałów szkolnych. 

Komisja sugeruje równieŜ ograniczenie pracy nauczycieli w dwóch szkołach na osobne 
umowy o pracę i przyjęcie nauczycieli z terenu gminy Borne Sulinowo aktualnie niepracujących,  
a wykazujących chęć podjęcia pracy.”. 
 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski w imieniu nieobecnego przewodniczącego 
Komisji Rozwoju przeczytał opinię tej komisji o następującej treści: 

 
„Komisja Rozwoju zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych  

w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu  
i egzaminów w szkołach, których prowadzenie naleŜy do zadań własnych jednostki samorządu 
terytorialnego. 
Informacja jest bardzo obszerna oraz szczegółowa, bowiem uwzględniono w niej wszystkie 
elementy związane z realizacją zadań oświatowych, w tym: stan organizacji placówek 
oświatowych, bazę do działalności oświatowej i jej wyposaŜenie, kadrę pedagogiczną szkół  
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i system doskonalenia zawodowego, poziom nauczania w szkołach, wyniki wychowania, 
realizowane programy edukacyjne i projekty europejskie, osiągnięcia i sukcesy uczniów, 
dodatkowe zadania opiekuńcze, pozyskiwanie środków pozabudŜetowych, współpracę szkół ze 
środowiskiem lokalnym, pozostałe zadania oświatowe realizowane w roku szkolnym 2010/2011 
oraz finansowanie zadań oświatowych. Komisja stwierdza, Ŝe sieć szkół podstawowych  
i gimnazjów oraz przedszkoli w roku szkolnym 2010/2011 w stosunku do roku szkolnego 
2009/2010 nie uległa zmianie i w pełni zabezpieczała aktualne potrzeby mieszkańców gminy.  

Członkowie komisji otrzymali informacje dotyczące stanu organizacyjnego placówek 
oświatowych, jak równieŜ wyczerpujące dane o liczbie oddziałów i uczniów pobierających naukę 
na wszystkich poziomach kształcenia w szkołach podległych Gminie Borne Sulinowo w roku 
szkolnym 2010/2011 i 2011/2012. Dokonano oceny bazy dydaktycznej i analizy wyposaŜenia  
w środki techniczne i multimedialne usprawniające proces nauczania. Oceniono je jako dobre, 
ale zwrócono uwagę, iŜ istotne jest stałe i systematyczne wzbogacanie w celu właściwego 
realizowania zadań wynikających z potrzeby kształcenia i wychowania. 

 Wysoko oceniono poziom wykształcenia nauczycieli ze względu na posiadany stopień 
awansu zawodowego, bowiem wysoki odsetek 74,7 % kadry pedagogicznej stanowią 
nauczyciele mianowani i dyplomowani. Przedmiotem pracy komisji był poziom i efektywność 
nauczania w szkołach w Gminie Borne Sulinowo na II, III i IV etapie edukacji na podstawie 
egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych przeprowadzanych w szkołach przez Państwowe 
Komisje Egzaminacyjne. Członkowie komisji wysoko ocenili poziom kształcenia w szkołach, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Borne Sulinowo, a szczegółowe dane i wyniki 
testów zawarte są w przedmiotowej informacji, sporządzonej przez pracownika Urzędu 
Miejskiego w Bornem Sulinowie. Dokonując analizy poziomu kształcenia poruszono 
problematykę małej liczebności oddziałów klasowych, co sprzyja realizacji zadań dydaktycznych 
i przynosi korzystne skutki wychowawcze w szkołach podległych gminie. 

Komisja Rozwoju dokonała takŜe oceny oferty zajęć pozalekcyjnych i kółek 
zainteresowań oraz realizacji godzin wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela - tzw. godzin 
karcianych. Stwierdzono, iŜ oferta edukacyjna w tych zakresach jest bogata, zróŜnicowana  
i ciekawa programowo, przez co stwarza moŜliwości zagospodarowania czasu wolnego uczniów. 
Największy jednak problem w tym zakresie jest w Publicznym Gimnazjum w Silnowie  
i w Szkole Podstawowej w Juchowie, albowiem do tych placówek szkolnych większość uczniów 
dojeŜdŜa, w związku z czym nie mogą skorzystać z pełnej oferty dodatkowych zajęć 
edukacyjnych. 
W placówkach oświatowych podległych gminie realizuje się wiele programów edukacyjnych 
szkolnych, projektów zewnętrznych unijnych, a takŜe liczne programy profilaktyczne  
i wychowawcze wynikające z planów pracy szkół.  
Członkowie komisji przeanalizowali udział uczniów w konkursach i olimpiadach oraz zawodach 
sportowych i zwrócili uwagę na wysokie osiągnięcia edukacyjne oraz sportowe uczniów, 
zarówno na szczeblu gminnym, powiatowym, jak i wojewódzkim i ogólnopolskim. 

Na posiedzeniu komisji omówiono problematykę doŜywiania w szkołach oraz dobrze 
oceniono współpracę placówek oświatowych ze środowiskiem lokalnym. Poruszono takŜe 
sprawę dowozu dzieci do szkół, jako realizację zadania własnego gminy, w kontekście kosztów  
i wyłonienia w drodze przetargu nowego przewoźnika. Komisja przeanalizowała równieŜ 
szczegółowo finansowanie zadań oświatowych w ubiegłym roku szkolnym. 

Reasumując Komisja Rozwoju oceniła pozytywnie realizację zadań oświatowych za rok 
szkolny 2010/2011.”. 
 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do radnych i zapytał, 
czy ktoś chce zabrać głos w tym temacie. 
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Radny Zbigniew Maltański powiedział, Ŝe radni z okręgu nr 3 Łubowo są zaniepokojeni 
wynikami nauczania i wychowania w Zespole Szkół w Łubowie, bowiem z przedstawionych 
danych wynika, Ŝe ta placówka jest na końcu. UwaŜają, Ŝe nie moŜe być dobrze, jeśli dyrektor tej 
szkoły chce uczestniczyć właściwie wszędzie. Jest dyrektorem szkoły, prezesem stowarzyszenia, 
jest członkiem rady sołeckiej, a moŜna powiedzieć, Ŝe prawie sołtysem, jest w radzie parafialnej. 
Została jeszcze tylko w Łubowie straŜ i klub sportowy „Orzeł” Łubowo. Powiedział, iŜ pamięta, 
jak w poprzedniej kadencji jako komisja Rady Miejskiej wizytowali wszystkie szkoły.  
Po przyjeździe na miejsce w trakcie pisania protokołu padło takie pytanie: która ze szkół jest 
najlepsza, a która najgorsza. Wszyscy członkowie komisji jednogłośnie stwierdzili, Ŝe najlepsza 
jest szkoła w Jeleniu, a najgorsza w Łubowie. Aktualnie estetyka szkoły się poprawi i będzie 
najładniejsza, ale jeśli chodzi o nauczanie to radni z Łubowa są tym faktem zaniepokojeni. 
Powiedział, iŜ dobrze się stało, Ŝe w sesji uczestniczy Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Łubowie. 
Ponadto uwaŜa, Ŝe jak się trzyma 10 srok za ogon, to któraś na pewno ucieknie, chyba, iŜ jest się 
na tyle mocnym, Ŝe wszędzie moŜna pokazać, iŜ jest się bardzo dobrym organizatorem. 
Powiedział równieŜ, iŜ jeśli rozmawiają w gronie radnych z Panią Dyrektor i słyszą odpowiedź, 
Ŝe za 2 lata odchodzi na emeryturę, to jego zdaniem naleŜy zastanowić się, czy odchodzimy na 
emeryturę, czy wykonujemy swoje zadania rzetelnie i uczciwie. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek ogłosił, Ŝe w trakcie trwania obrad doszedł 1 radny - 
aktualnie w sesji uczestniczy 14 radnych. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zwróciła się z prośbą, aby Przewodniczący RM 
udzielił głosu dyrektorowi Zespołu Szkół w Łubowie. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystał na tę prośbę i udzielił głosu dyrektorowi 
Zespołu Szkół w Łubowie. 
 
Dyrektor ZS w Łubowie Stanisława Płaszczyńska na wstępie podziękowała radnemu z Łubowa 
za opinię, jaką wyraził o kierowanej przez nią szkole i o jej pracy. Stwierdziła, iŜ z jednej strony 
jest jej bardzo przykro, Ŝe słyszy te słowa od radnego, natomiast z drugiej strony powiedziała, Ŝe 
absolutnie z tym się nie zgadza. Poinformowała, Ŝe w szkole w Łubowie pracuje juŜ 20 rok na 
stanowisku dyrektora i uwaŜa, Ŝe wspólnie z gronem, z którym pracuje, robią pracę dobrą. 
Zwróciła się do radnego Maltańskiego i powiedziała, iŜ szkoda, Ŝe nie przyszedł do niej, Ŝeby 
wyjaśnić te dane, które radni otrzymali. Powiedziała, Ŝe wynik szkoły niepokoi ją równieŜ, ale  
w szkole mają róŜne kategorie dzieci, które uczą. W tym roku w szkole podstawowej do 
egzaminu przystąpiło 25 osób, z tego 7 dzieci, które zgodnie z orzeczeniami poradni były 
nauczane wg programu szkoły specjalnej. Te dzieci uzyskały wynik dobry i do tych rankingów 
przedmiotowych wyników nie podają. Wynik jest na tyle dobry, Ŝe po badaniu ponownym te 
dzieci nie mają juŜ orzeczeń o programie szkoły specjalnej, tylko zostały zakwalifikowane do 
pracy z programem ogólnodostępnym. Na 18 dzieci, które przystąpiły do egzaminu wg testów 
standaryzowanych dla dzieci w normie intelektualnej – 8 dzieci jest na poziomie najniŜszym  
w tej normie, czyli są na pograniczu upośledzenia. Są to dzieci, które z załoŜenia Ministerstwo 
uznało, Ŝe będą miały 4, 5 czy 6 punktów na test 40-50 punktowy, a oni mają te dzieci uczyć  
w szkole. W Szkole Podstawowej w Łubowie jest gro takich dzieci. Poinformowała, Ŝe poprzez 
radnego Palickiego i Pana Przewodniczącego RM zapraszała radnych do siebie do szkoły. W tej 
radzie funkcjonuje komisja, która w swoim zakresie ma sprawy oświaty i mogą zobaczyć, ile 
dzieci ma opinie, ile dzieci ma orzeczenia. Szkoła pracuje na tyle, na ile ma moŜliwości. Przez 
wiele lat to inne szkoły były priorytetem dla Rady Miejskiej i urzędujących wówczas 
burmistrzów, jeśli chodzi o estetykę. W tej chwili estetyka szkoły w Łubowie się poprawia dzięki 
Pani Burmistrz i Radzie Miejskiej. Odnośnie zarzutu, iŜ jest równieŜ prezesem stowarzyszenia 
stwierdziła, Ŝe nie raz rozmawiała z Panią Burmistrz na ten temat. Dla Pani Burmistrz 
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podstawową niejasnością jest sposób, w jaki szkoła rozlicza przedszkole, które jest przedszkolem 
stowarzyszeniowym i znajduje się w tym samym budynku. JeŜeli ktoś z radnych chciałby 
dowiedzieć się, jak to wygląda, zaprosiła do siebie do szkoły. Powiedziała, Ŝe przedstawiła Pani 
Burmistrz zasady rozliczania, które są na tyle jasne, iŜ łatwo moŜna sprawdzić. Podkreśliła, Ŝe 
jako prezes stowarzyszenia jest dumna z tego, Ŝe udało się jej w Łubowie załoŜyć przedszkole 
niezaleŜnie od tego, czy Pan Maltański to pozytywnie ocenia czy nie. Przypomniała, Ŝe Pan 
Maltański był osobą, która zaczynała to robić i współpracowała. Tym bardziej przykro jej to 
słyszeć, Ŝe w tej chwili jakby neguje te działania. Ta praca w stowarzyszeniu jest pracą 
dodatkową i wykonuje ją nieodpłatnie, nie pobiera Ŝadnej gratyfikacji, pomimo Ŝe wychowuje 5 
dzieci. Odnośnie członkostwa w radzie sołeckiej powiedziała, iŜ taka była wola ludzi, Ŝe ją 
wybrano, nie ona sama siebie wybrała. Natomiast w radzie parafialnej i w OSP nie jest 
członkiem. Następnie zaprosiła na obchody kolejnej rocznicy Odzyskania Niepodległości, na 
których dzieci z Zespołu Szkół w Łubowie będą miały zaszczyt wystąpić przed radnymi. 
Uroczystości gminne odbędą się 10 listopada 2011 r., a występ dzieci planowany jest na godz. 
16.15. Zaprosiła równieŜ radnych do kierowanej przez nią szkoły, Ŝeby zobaczyli jak dzieci 
pracują. Jeśli chodzi o oceny z zachowania powiedziała, Ŝe to zaleŜy od tego, jakie mają 
regulaminy oceniania i jak podchodzą nauczyciele do tych dzieci. Dodała, Ŝe być moŜe 
podchodzą bardzo surowo do tego oceniania, być moŜe tych ocen pozytywnych wystawiają za 
mało i być moŜe w tym przypadku radni mają rację, Ŝeby tych ocen pozytywnych – wzorowych  
i bardzo dobrych - było wystawianych więcej. Stwierdziła, Ŝe grono nauczycielskie nad tym 
pracuje, bo teŜ dostrzegają ten problem. Natomiast, jeśli chodzi o gimnazjum powiedziała, Ŝe na 
sesji jest radny z Łubowa, który miał syna w gimnazjum i moŜe powiedzieć, jak te dzieci 
pracowały. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował za wypowiedź i powiedział, Ŝe jak czuje 
się dotknięta, to ją serdecznie przeprasza. 
 
Dyrektor ZS w Łubowie Stanisława Płaszczyńska odpowiedziała, Ŝe poczuła się dotknięta.  
Po tym zwróciła się do radnych GraŜyny Leśkiewicz, Zbigniewa Maltańskiego i Andrzeja Fica  
i zaprosiła ich do szkoły. Powiedziała, iŜ jeŜeli w przyszłości dostaną podobne materiały, zawsze 
znajdzie dla nich czas i pewne sprawy, które być moŜe są niejasne, wyjaśni. Dodała, Ŝe jest  
w szkole cały czas, sporadycznie jej nie ma, gdy musi gdzieś wyjechać. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek stwierdził, iŜ radni mówiąc o tym, kierują się tylko  
i wyłącznie troską o dzieci, natomiast nie chce, Ŝeby na dzisiejszej sesji o tym dyskutowano. 
Powiedział, iŜ osobiście i z innymi radnymi skorzystają z zaproszenia i myśli, Ŝe wspólnie nad 
niektórymi tematami moŜemy się pochylić. 
Po tym zapytał, czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji punktu sesji pn. „Ocena 
przebiegu sezonu turystycznego w Gminie Borne Sulinowo, informacja na temat promocji gminy 
oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi”. 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali sprawozdania pisemne 
dotyczące przebiegu sezonu turystycznego w Mieście i Gminie Borne Sulinowo w 2011 roku. 
Sprawozdania w powyŜszym zakresie stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
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Po tym zwrócił się o przedstawienie opinii przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski w imieniu nieobecnego przewodniczącego 
Komisji Rozwoju przeczytał opinię tej komisji o następującej treści: 
 

„Komisja zapoznała się z informacją na temat przebiegu sezonu turystycznego 2011  
w Mieście i Gminie Borne Sulinowo, przygotowaną przez Referat Promocji i Współpracy 
Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy współpracy z Centrum Kultury i Rekreacji oraz 
Miejską Biblioteką Publiczną. Członkowie komisji otrzymali informacje na temat stanu bazy 
noclegowej i gastronomicznej, jaką oferuje się potencjalnym turystom. Przeanalizowano ofertę 
turystyczną, zagospodarowanie turystyczne oraz działania promocyjne z uwzględnieniem targów 
turystycznych i imprez wystawienniczych. Przekazano członkom komisji równieŜ informację  
o przeprowadzonych imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w sezonie 
turystycznym 2011 na terenie gminy. Komisja przyjęła do wiadomości wyczerpujące i rzeczowe 
dane na temat sezonu turystycznego, przeanalizowała mocne i słabe strony, dobrze oceniając 
przebieg sezonu pod kątem wzrostu bazy noclegowej oraz fakt zwiększania i zróŜnicowania 
oferty wypoczynku przez róŜne podmioty działające na terenie gminy. W opinii komisji 
pozytywnym i bardzo trafnym działaniem było wytyczenie i oznakowanie szlaków Nordic 
Walking oraz narciarstwa biegowego. Dobrą tendencją jest próba wydłuŜenia sezonu poprzez 
nowe imprezy np. Rajd Transgothica. Zdaniem komisji naleŜałoby zastanowić się nad 
stworzeniem nowego produktu turystycznego – cyklicznej imprezy – z wykorzystaniem tras 
narciarskich w okresie zimowym, co pozwoliłoby uatrakcyjnić ofertę i wydłuŜyć sezon. 
Członkowie komisji zwrócili uwagę na fakt liczebności i atrakcyjności pod względem 
poznawczym i walorów wypoczynkowych szlaków rowerowych, szlaków wodnych i ścieŜek 
rowerowych. Sugestie komisji odnośnie kierunków działań w następnych sezonach, to  
w większym stopniu zagospodarować walory historyczne terenu gminy oraz stworzyć warunki 
do korzystania z atrakcyjnych terenów dla sportów motorowych (quady, samochody terenowe 
czy motocykle cross).  

Członkowie komisji zapoznali się takŜe z ofertą Miejskiej Biblioteki Publicznej na sezon 
turystyczny 2011. ZauwaŜono, Ŝe jest to oferta bogata i bardzo zróŜnicowana, bowiem 
skierowana do róŜnych środowisk i osób o przeróŜnych zainteresowaniach, a takŜe do odbiorców 
w róŜnym przedziale wiekowym. Wszystkie działania oceniono pozytywnie, a szczególnie 
członkowie komisji zwrócili uwagę na duŜe zainteresowanie Nocą w Bibliotece - kolejną edycją 
tego działania, jak równieŜ na duŜy odzew medialny związany z realizacją projektu gry 
planszowej. 

Komisja otrzymała takŜe wyczerpujące informacje na temat przygotowania terenów 
rekreacyjnych i utrzymania terenów zielonych, a więc zadań przydzielonych do realizacji 
Centrum Kultury i Rekreacji. Zdaniem komisji jest to duŜy obszar zadań do wykonania pod 
względem logistyki, jak i specyfiki terenów (tereny rekreacyjno – sportowe, plaŜe czy tereny 
zielone). Komisja pozytywnie oceniła działania CKiR w tym obszarze, zauwaŜając ogromny 
zakres zadań do realizacji. Członkowie komisji otrzymali równieŜ informację na temat oferty 
zajęć i działań podjętych przez świetlice wiejskie oraz informację o działaniach realizowanych na 
Kompleksie Boisk „Orlik 2012”. W oparciu o materiały pisemne w tych zakresach komisja 
pozytywnie oceniła działania świetlic, zwracając uwagę i sugerując udział wszystkich świetlic  
w kaŜdym z realizowanych działań. Członkowie komisji pozytywnie ocenili działania na Orliku, 
a szczególnie mile zaskoczeni byli ilością uczestników zajęć na Kompleksie Boisk „Orlik 2012” 
w Bornem Sulinowie i bogatą ofertą prowadzonych zajęć. 

Reasumując Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła przebieg sezonu turystycznego  
w Gminie Borne Sulinowo w 2011 roku.”. 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe doszedł kolejny radny – aktualnie  
w sesji uczestniczy 15 radnych (cały skład). 
Po tym zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos odnośnie przebiegu sezonu turystycznego. 
 
śaden radny nie zabierał głosu. 
 
Po tym zapytał, czy Pan Michalak chce zabrać głos. 
 
Mieszkaniec Bornego Sulinowa Andrzej Michalak na wstępie poinformował, iŜ ma firmę 
turystyczną i w tym roku przekroczył barierę 10.000 turystów, których przewiózł po terenie 
Bornego Sulinowa m.in. samochodami wojskowymi. Takich atrakcji, co radny Czerniawski 
przeczytał np. Noc w Bibliotece, dla turystów jest niezrozumiałe. Turyści przyjeŜdŜają do 
Bornego na tydzień lub dwa tygodnie, bo ich tutaj ściąga jak magnes - historia tego miasta. 
Radny Czerniawski przeczytał coś o historii, ale gdzie jest ta historia, tam, gdzie spalony Dom 
Oficera. Oświadczył, Ŝe nie ma tej historii w ogóle, nie oszukujmy się. Poinformował, iŜ turyści 
mają pretensje o jedną rzecz, albowiem co innego jest napisane w folderach, a co innego jak 
przyjeŜdŜają na miejsce. W sierpniu miał takie zdarzenie, Ŝe przyjechała grupa 14 turystów  
z Opola, którzy powiedzieli: ile moŜna, jeden dzień z Panem nad rzeczkę, drugi dzień – kajaki,  
a trzeci rowery. W pozostałe dni, jak nie ma pogody, co mają robić.  
Oświadczył, Ŝe Borne Sulinowo jest pozbawione imprez, a mieszkańcy i turyści cały rok czekają 
na Zlot Pojazdów Militarnych. Imprez, które by interesowały, nie ma Ŝadnych. Poinformował, Ŝe 
przyjął bardzo duŜo turystów, którzy pracują w turystyce. Turyści nauczyli go, Ŝe naleŜy do nich 
w inny sposób docierać i w tym roku ten sposób zastosował. W rezultacie we wrześniu przyjął 26 
wycieczek i miał przedłuŜony termin, bo nawet musiał naraz dwa autobusy prowadzić.  
W październiku równieŜ miał wycieczki, na listopad teŜ są planowane. W związku z tym zapytał, 
co jako gmina oferujecie turyście, jak przyjedzie do Bornego Sulinowa. Imprez związanych  
z historią miasta nie ma, bo turysta przyjeŜdŜający do miasta chce dotknąć tej namacalnej 
historii, on chce to zobaczyć. Powiedział teŜ, iŜ nie chce wracać do tego, co zostało przez 
kolejnych burmistrzów zniszczone na terenie miasta, a które to rzeczy powinny zostać. 
Zachowały się jednak pewne rzeczy na poligonie, ale Ŝeby to pokazać na poligonie, potrzebna 
jest dobra wola nadleśnictw. Zapytał, co gmina, co Pani Burmistrz zamierza w tym kierunku 
zrobić, Ŝeby tamte rzeczy uatrakcyjnić. Pan Tomasz Skowronek równieŜ wie o rzeczach, do 
których sam turysta nigdy nie dotrze, bo tego nie znajdzie. Poinformował teŜ, Ŝe niedawno  
w Bornem Sulinowie przebywał radziecki pułkownik, który w tym mieście mieszkał 4 lata. 
Przyszedł do niego, wzięli wykrywacz i razem pojechali na miejsce, gdzie wykrywaczem przy 
ścianie odkryli radziecki schron składający się z 6 duŜych pomieszczeń i 3 małych pomieszczeń. 
Ponadto istniało tam ujęcie wody z pompą. Był to radziecki bunkier obsługi stacji radarowej. 
Takich miejsc jest wiele, a atrakcją dla turystów będzie to, jak te rzeczy zaczniemy im 
pokazywać. Skierował zapytanie do Pani Burmistrz i radnych, co wy oferujecie na przyszły rok. 
Poinformował, Ŝe zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Miłośników Grup Rekonstrukcyjnych 
Garnizonu Grossborn i współorganizują imprezy w Złotowie oraz Wałczu. Zapytał, dlaczego 
tego w Bornem Sulinowie nie pozwalacie robić. Pani Burmistrz o tym wie, Zastępca Burmistrza 
równieŜ, bo zwracał się na piśmie i ma odpowiedzi. Jako stowarzyszenie chcieli taką imprezę 
zrobić w Bornem Sulinowie, nie chcieli od gminy ani grosza, ale ten pomysł upadł. Jak tak dalej 
będzie, to lepiej to Borne zaorać. Ostatnio spytał się równieŜ Pana Krzysztofa Zająca o mozaikę 
przedstawiającą „kobietę”, która jest na ścianie budynku Biblioteki. Przekonał go, Ŝe jednak te 
płytki odchodzą i moŜe by to inaczej zrobić. Zasugerował mu, Ŝeby te płytki zerwać i przykleić 
na nowo na jakiś specjalny podkład. Zaznaczył, Ŝe to jest ostatnia pamiątka po Rosjanach. 
Ponadto mamy jedyną w Polsce poniemiecką strzelnicę, więc dlaczego jej nie pokazujemy. Nie 
widzi teŜ współpracy na linii Gmina-Nadleśnictwo, bo jakby ta współpraca była, to ta strzelnica 
juŜ by była w rękach jakiegoś stowarzyszenia.  
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował za wypowiedź i stwierdził, iŜ gmina  
i radni są bardzo zadowoleni i szczęśliwi, Ŝe pan Michalak przyjął 10.000 turystów. JeŜeli inni 
gestorzy to samo robią, to gmina moŜe nic nie robić i będzie wspaniale. Zwracając się do Pana 
Michalaka powiedział, Ŝe pomieszał parę tematów, bo kaŜde przedsiębiorstwo, równieŜ  
i Nadleśnictwo, musi przestrzegać prawa i nie ma niektórych moŜliwości prawnych, aby ominąć 
to - takŜe wpuszczać ludzi z wykrywaczami metalu, aby sobie kopali w terenie, bo jest to 
niezgodne z prawem. 
 
Mieszkaniec Bornego Sulinowa Andrzej Michalak powiedział, Ŝe w niedzielę prowadził 
wycieczkę na grupę warowną „Wałcz Cegielnia”. Obok znajduje się druga grupa warowna 
„Marianowo”. Wałcz i stowarzyszenie oraz Pani Dyrektor Muzeum Wału Pomorskiego sięgnęli 
po pieniądze unijne i otrzymali 2.700.000,00zł. Dzisiaj na grupie warownej „Wałcz Cegielnia” 
zrobiono ścieŜki, a od Cegielni do Marianowa jest 1,5 km. Za zgodą Nadleśnictwa Wałcz 
zrobiono ścieŜkę, parking, a do grupy Marianowo jest kompleks podziemi raptem 150 m. 
Zapytał, dlaczego u nas nie moŜna czegoś takiego zrobić. Zwrócił uwagę, Ŝe jednak jak 
Nadleśnictwo chce, to pójdzie na rękę, dogadali się z burmistrzem i zrobili to. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek odpowiedział, Ŝe za nadleśnictwo nie będzie się 
wypowiadał, bo nie ma takiego upowaŜnienia. Tym niemniej stwierdził, Ŝe dla nadleśnictwa 
najwaŜniejsze jest bezpieczeństwo na tym terenie, a na spowodowanie tego, aby teren był 
bezpieczny potrzebne będą miliony złotych. śaden Nadleśniczy i nikt inny nie podejmie decyzji 
przed tym wszystkim pochopnej, jeŜeli chodzi o strzelnicę. Natomiast nie jest to gestia 
Nadleśniczego i nawet Dyrektora Generalnego, więc w tym zakresie sporo tematów zostało 
pomylonych. Tym niemniej podziękował za te słowa, które pomogą, ale nie ten adres, nie Rada 
Miejska będzie o tym decydować. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku 
obrad pn. „ZałoŜenia budŜetowe na 2012 rok, w tym planowane zadania inwestycyjne i stopień 
ich przygotowania”. 
 
 
 
Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali wytyczne do projektu 
budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok, jak równieŜ wykaz planowanych zadań 
inwestycyjnych i stopnia ich przygotowania na przyszły rok budŜetowy. 
 
PowyŜsze materiały pisemne w tym zakresie stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się do radnych, czy ktoś chce zabrać głos w tym temacie. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji kolejnego 
punktu porządku obrad pn. „Informacje o złoŜonych oświadczeniach majątkowych”. 
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Ad 12. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe oświadczenia majątkowe, które radni 
składali, zostały poddane analizie. Analizie poddane zostały równieŜ oświadczenia majątkowe 
złoŜone przez Przewodniczącego RM, Burmistrza Bornego Sulinowa, zastępcę burmistrza, 
sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby 
zarządzające i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające 
decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. 
Przedmiotowe oświadczenia majątkowe były analizowane przez osoby, którym je złoŜono, jak 
równieŜ przez urząd skarbowy. 
 
Po tym przedstawił ustalenia z analiz przedmiotowych oświadczeń dokonanych przez: 
 
1) Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku w stosunku do oświadczeń majątkowych 

złoŜonych przez radnych rady gminy, burmistrza, zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, 
skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające  
i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje 
administracyjne w imieniu burmistrza – załącznik nr 10 do protokołu; 

 
2) Wojewodę Zachodniopomorskiego o oświadczeniach majątkowych złoŜonych przez 

Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w dwóch terminach, tj. 30 dni od dnia 
złoŜenia ślubowania i do 30 kwietnia 2011 r. za 2010 rok – załączniki nr 11 i nr 12 do 
protokołu. 

 
W dalszej kolejności przedstawił ustalenia z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych 
złoŜonych przez radnych Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie. 
 
Analiza oświadczeń majątkowych złoŜonych przez radnych Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
w terminie 30 dni od dnia złoŜenia ślubowania i za 2010 rok stanowi załącznik nr 13 do 
protokołu. 
 
Następnie zwrócił się do Pani Burmistrz, aby przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych za 
rok 2010 złoŜonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników 
jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego gminną 
osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych za 
2010 rok złoŜonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników 
jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego gminną 
osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. 
 
PowyŜsza analiza stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek ogłosił 15 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady i przystąpił do realizacji punktu sesji pn. 
„Podjęcie uchwał w sprawach”. 
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Ad 13. 
Podjęcie uchwał. 
 
13.1 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe tekst uchwały w sprawie zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
mieszkalnego nr 1 przy ul. M.Reja 15A w Bornem Sulinowie) radni mają przed sobą. 
 
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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIV/177/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 3 listopada 2011 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
13.2 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe tekst uchwały w sprawie zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
mieszkalnego nr 4 przy ul. M.Reja 15A w Bornem Sulinowie) radni mają przed sobą. 
 
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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XIV/178/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 3 listopada 2011 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
13.3 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe tekst uchwały w sprawie zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej działką nr 79, połoŜonej w m. Liszkowo) radni mają przed sobą. 
 
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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIV/179/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 3 listopada 2011 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
13.4 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe tekst uchwały w sprawie dokonania 
przez Gminę Borne Sulinowo zamiany nieruchomości połoŜonych w obrębie Juchowo, gmina 
Borne Sulinowo (dot. zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo na 
nieruchomość stanowiącą własność Fundacji im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie) radni 
mają przed sobą. 
 
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. 
 
 



 16 

Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIV/180/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 3 listopada 2011 r.  
w sprawie dokonania przez Gminę Borne Sulinowo zamiany nieruchomości połoŜonych  
w obrębie Juchowo, gmina Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 18 do protokołu. 
 
 
13.5 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe tekst uchwały 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 
2012 rok radni mają przed sobą. 
 
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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIV/181/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 3 listopada 2011 r.  
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 2012 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do 
protokołu. 
 
 
13.6 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe tekst uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych radni mają przed sobą. 
 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
sugeruje pozostawienie stawek podatku od środków transportowych na poziomie roku bieŜącego. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zapytała, czym komisja uzasadnia takie 
stanowisko. 
 
Radny Ryszard Cywiński – członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej powiedział, Ŝe na temat 
proponowanej podwyŜki stawek podatku od środków transportowych dyskutowano na 
dzisiejszym posiedzeniu komisji. Do pozostawienia stawek przedmiotowego podatku na 
poziomie roku bieŜącego skłoniły ich bieŜące podwyŜki cen paliw, które wzrosły drastycznie  
w ciągu ostatnich 2 miesięcy, a są jeszcze zapowiedzi podwyŜszenia akcyzy z nowym rokiem,  
a tym samym i ceny jednostkowej paliw. Będzie to znacznym obciąŜeniem dla firm 
transportowych, które choć nieliczne jeszcze funkcjonują na terenie naszej gminy. Z tej racji, Ŝe 
nie jest to jakaś duŜa kwota dochodu dla budŜetu gminy, akurat odnośnie tych stawek podatku 
komisja uznała, Ŝeby pozostawić na dotychczasowym poziomie. 
 
Kierownik Referatu Podatków i Opłat Beata Mieczkowska poinformowała, Ŝe w budŜecie gminy 
przewidzieli wzrost podatku od środków transportowych o stopień inflacji, czyli o 4,20%. Nie 
jest to jakiś wielki podatek, bo planowany na 2012 rok wzrost dotyczy kwoty 2.600,00zł. 
 
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 nie głosował Ŝaden radny, 
- przeciw głosowało 15 radnych, 
- głosów wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych nie 
została podjęta, a projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
13.7 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe tekst uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości radni mają przed sobą. 
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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIV/182/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 3 listopada 2011 r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
13.8 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe tekst uchwały w sprawie zwolnień  
w podatku od nieruchomości radni mają przed sobą. 
 
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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIV/183/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 3 listopada 2011 r.  
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
13.9 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe tekst uchwały w sprawie obniŜenia 
średniej ceny skupu Ŝyta do celów podatku rolnego na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2012 r. 
radni mają przed sobą. 
 
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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIV/184/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 3 listopada 2011 r.  
w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta do celów podatku rolnego na terenie Gminy 
Borne Sulinowo w 2012 r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do 
protokołu. 
 
 
13.10 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe tekst uchwały w sprawie wprowadzenia 
zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok (dot. zwiększenia dochodów budŜetu  
o kwotę 480.744,82zł i zmniejszenia dochodów budŜetu o kwotę 625.408,43zł oraz zmniejszenia 
wydatków budŜetu o kwotę 144.663,61zł) radni mają przed sobą. Na dzisiejszej sesji radni 
otrzymali równieŜ autopoprawkę do projektu przedmiotowej uchwały dotyczącą zwiększenia 
środków po stronie dochodów i wydatków o kwotę 40.000,00zł. 
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 
2011 rok stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
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 Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 
zaopiniowała pozytywnie proponowane zmiany w budŜecie gminy na 2011 rok, których 
opiniowanie naleŜy do zakresu działania komisji. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie 
przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIV/185/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 3 listopada 2011 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 
Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 26 i nr 27 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
pn. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych”. 
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Ad 14. 
 
W punkcie sesji pn. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych” głos zabrali:  
 
- Radny Ryszard Cywiński powiedział, Ŝe zbliŜamy się do końca inwestycji wodociągowo-

kanalizacyjnej, która jest realizowana na terenie naszej gminy. W rozmowie z pracownikiem 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zasugerowano im, Ŝeby zbierać akty notarialne 
od mieszkańców celem przyspieszenia prac związanych i nie wiadomo, czy z dokumentacją 
związaną z przyłączami, czy z samymi przyłączami. W kaŜdym bądź razie ta operacja ma 
pozwolić mieszkańcom, podobnie jak w Radaczu, przyspieszyć tempo i obniŜyć koszty 
wykonania jednorazowej dokumentacji przyłączenia do poszczególnych gospodarstw 
domowych, czy samych przyłączy. Zapytał, czy coś na ten temat jest wiadomo władzom 
gminy, czy teŜ jest to inicjatywa bezpośrednia PWiK. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, iŜ rozmawiano z Zarządem PWiK,  
Ŝe istnieje moŜliwość wydania warunków technicznych na przyłączenie do sieci dla całych 
miejscowości. Oficjalnie zgłoszono 4 miejscowości, w których zakończono budowy sieci  
i o takie zbiorcze warunki tut. Urząd wystąpił. Koszt wydania takich zbiorczych warunków to 
180,00zł na jedną miejscowość. Wówczas mieszkaniec nie będzie występował  
o indywidualne warunki, tylko będzie mógł skorzystać z warunków pochodzących z tego 
zbiorczego wniosku. Jednocześnie ten wniosek i te warunki są nam potrzebne do tego, Ŝeby 
ewentualnie rozwaŜać sprawę zorganizowania przez gminę dotacji i poŜyczki z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska. W takim przypadku musi być zainteresowanie mieszkańców 
minimum 50 przyłączy. Natomiast to, o czym mówił radny Cywiński, a więc sprawa aktów 
notarialnych, pewnie są potrzebne PWiK, aby wiedzieli, kto jest właścicielem danych 
nieruchomości, bo są zobligowani do rozliczania z pobranej wody z głównego wodomierza. 
Podał przykład Radacza, gdzie są wielolokalowe nieruchomości, a więc funkcjonują duŜe 
wspólnoty mieszkaniowe. PWiK chce zawierać umowy z wspólnotami mieszkaniowymi,  
a nie z poszczególnymi lokatorami. Dodał, Ŝe z mocy prawa wszędzie są wspólnoty 
mieszkaniowe, natomiast powyŜej 7 lokali jest juŜ duŜa wspólnota mieszkaniowa, która się 
rządzi obostrzonymi przepisami wg ustawy o własności lokali. Prawnie wspólnota istnieje, 
tylko nie działa w prawidłowy sposób, bo właściciele lokali mieszkalnych nie działają  
w rozumieniu ustawy. Natomiast PWiK jest zobowiązane z mocy prawa do podpisywania 
umów na dostawę mediów z wspólnotami.  

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe do wystąpienia o zbiorcze 
warunki techniczne na przyłącza nam i PWiK akty notarialne właściwie nie są potrzebne, bo 
numery działek mamy w ewidencji. Podejrzewa, Ŝe kserokopie aktów notarialnych potrzebne 
są PWiK do tego, Ŝeby mieli ścisły wgląd w to, ile osób będzie do obciąŜenia wodą. Do 
końca teŜ to nie powinno interesować PWiK, dlatego Ŝe będą obciąŜać z głównego licznika. 
Wszystko to polega na tym, Ŝe siłą rzeczy musi zawiązać się zarząd wspólnoty, albo 
mieszkańcy wielolokalowych budynków muszą zlecić komuś prowadzenie tej wspólnoty. 
KaŜdy będzie wpłacał pieniądze na konto administratora, który z tego będzie rozliczał się  
z licznika głównego. RóŜnicę między poborem od wszystkich mieszkańców a licznikiem 
głównym raz do roku trzeba będzie uregulować. Na koniec powiedziała, Ŝe moŜe zapytać 
Panią Wiceprezes PWiK Beatę Pszczoła-Bryńską, do czego potrzebne są im te akty 
notarialne, bo do warunków technicznych na pewno nie. Natomiast jedne warunki techniczne 
dla całej miejscowości są po prostu zdrowe dla mieszkańców, bo nie zawracamy 
pojedynczym mieszkańcom głowy. 
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- Radny Zbigniew Maltański powiedział, Ŝe radni z Łubowa otrzymali zgłoszenia trzech 
odcinków w sieci wodociągowej Łubowie, w których spina się nowo wybudowaną sieć 
wodną ze starą siecią azbestową. Zaczyna ich szokować, dlaczego to tak jest. Powiedział, Ŝe 
powyŜsza sytuacja ma miejsce koło hydroforni, koło cmentarza i koło dworca kolejowego. 
Prosił o wyjaśnienie tego stanu rzeczy. 

 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, iŜ nie jest to jedyne miejsce w naszej 
gminie, gdzie są rury azbestowo-cementowe. Wyjaśnił, Ŝe PWiK tłumaczy to tak, Ŝe pewne 
miejsca w całej puli środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji nie były 
przewidziane do wymiany. Oni o tym wiedzą i będą sukcesywnie w planie rozwoju 
przedsiębiorstwa uwzględniać i wymieniać. Przypomniał, Ŝe zakres rzeczowy tej inwestycji 
był ograniczony od początku, bo miało być wszystko, a jest troszeczkę mniej. 
 

 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 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 listopada i grudnia br.,  
a będzie to czwartek godz. 14.30. O dokładnym terminie sesji radni zostaną powiadomieni 
pisemnie. 
 
 
Ad 16. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Tomasz 
Skowronek zamknął XIV Sesję Rady Miejskiej.  
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 16.00. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 
 
 


