
P R O T O K Ó Ł   Nr II/2014 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 11 grudnia 2014 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
II Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 11 grudnia 2014 r. otworzył i jej 

przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej DARIUSZ CZERNIAWSKI.  
 
Na wstępie powitał Zastępcę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, kierowników 
jednostek podległych gminie, radnych oraz obecnych na Sesji mieszkańców miasta i gminy. 
 
Po tym stwierdził, Ŝe na ustawowy skład Rady – 15, w Sesji uczestniczy 14 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne. 
 
Poinformował, Ŝe na obrady przybył radny Arkadiusz Malarski - aktualnie w sesji uczestniczy 
15 radnych. 
 
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. 
 
Radny Henryk Sigiel powiedział, iŜ uwaŜa, Ŝe część projektów uchwał ujętych w porządku 
obrad jest niezgodnych ze Statutem Gminy Borne Sulinowo. W statucie jest zapisane, Ŝe stałymi 
komisjami rady są Komisja Rewizyjna i Komisja BudŜetowo-Gospodarcza. Jego zdaniem nie 
powinno się podejmować uchwał w sprawie powołania. W § 34 pkt 2 statutu jest zapis, Ŝe Rada 
Miejska moŜe powołać inne stałe komisje odrębną uchwałą, czyli dotyczy to Komisji Rozwoju. 
Zaproponował, aby w pkt 6 ppkt 1 zostawić bez zmian, natomiast w ppkt 2 wykreślić powołanie 
Komisji Rewizyjnej a zapisać wybór członków Komisji Rewizyjnej, w ppkt 3 wybór 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zostawić bez zmian, w ppkt 4 wykreślić powołanie 
Komisji BudŜetowo-Gospodarczej a zapisać wybór członków Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej, w ppkt 5 wybór przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej zostawić 
bez zmian. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe jest to problem natury prawnej  
i ogłosił 5 minut przerwy celem skonsultowania z radcą prawnym tut. Urzędu. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady i poprosił radcę prawnego o wyjaśnienie. 
 
Radca prawny Tomasz Wilicki powiedział, Ŝe zapisy Statutu Gminy Borne Sulinowo są 
niejednoznaczne, bo moŜna wnioskować, iŜ pomimo, Ŝe w statucie są zapisane stałe komisje 
rady i one funkcjonują, to w czasie kaŜdej kolejnej kadencji powołuje się ich skład osobowy  
i ustala zakres działania. W związku z tym, Ŝe uchylamy poprzednie uchwały w sprawie 
powołania komisji, to jak gdyby znikają one z pola działania i trzeba je na nowo powołać  
i ukonstytuować. Dlatego jest za tym, Ŝeby przyjąć tak, jak to jest w porządku obrad. 
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Radny Henryk Sigiel zgłosił zapytanie dotyczące § 34 ust.2 Statutu Gminy Borne Sulinowo, 
który stanowi, Ŝe Rada Miejska moŜe powołać oprócz Komisji Rewizyjnej i Komisji 
BudŜetowo-Gospodarczej, inne stałe komisje odrębną uchwałą. UwaŜa, iŜ tutaj uchwała nas nie 
obowiązuje, bo statut wyraźnie mówi, Ŝe to są komisje stałe. 
 
Radca prawny Tomasz Wilicki zauwaŜył, iŜ wcześniej jest zapis, Ŝe rada powołuje komisje, 
mimo Ŝe są zapisane jako stałe. 
 
Radny Henryk Sigiel zapytał, gdzie ten zapis jest. 
 
Radca prawny Tomasz Wilicki odpowiedział, Ŝe stanowi o tym § 33 Statutu Gminy Borne 
Sulinowo. 
 
Innych propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie wnioski zgłoszone przez 
radnego Henryka Sigla: 
- za głosowało 2 radnych, 
- przeciw głosowało 9 radnych, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny (3 radnych nie głosowało). 
 
Zgłoszone wnioski nie zostały przyjęte. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 11 grudnia 2014 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr I/2014 z 1.12.2014r.).  
4. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
5. Wolna Trybuna. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie; 
2) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie; 
3) wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie; 
4) powołania Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie; 
5) wyboru przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie; 
6) powołania Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie; 
7) wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie; 
8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych dla 

radnych Gminy Borne Sulinowo; 
9) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego; 
10) ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór sołtysa 

(dotyczy Sołectwa Starowice). 
 

7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
8. Ustalenie terminu następnej sesji. 
9. Zamknięcie sesji. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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 Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe protokół poprzedniej sesji Rady 
Miejskiej był wyłoŜony do wglądu i radni mieli moŜliwość zapoznania się z jego treścią. 
Zapytał, czy są uwagi do protokołu Nr I/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. 
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołu Sesji Rady Miejskiej Nr I/2014 z 1 grudnia 2014 r.: 
− za głosowało 15 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr I/2014 z 1 grudnia 2014 r. został 
przyj ęty jednogłośnie. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji punktu 4 pn. 
„Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy”. 
 
 
Ad 4. 
 
W punkcie sesji pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy” głos 
zabrali: 
 
− Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec zwracając się do radnych zapytała, czy wiedzą 

jaka jest zasada przy realizacji projektów unijnych. Powiedziała, Ŝe sprawa dotyczy świetlicy 
wiejskiej w Noblinach, którą z dnia na dzień zamknięto. Do tej pory współpraca między nią, 
świetlicową a Dyrektorem Centrum Kultury i Rekreacji układała się bardzo dobrze, ale 
niestety nie poinformowano jej o tym, Ŝe została spuszczona woda z kaloryferów  
i rozłączone światło. Świetlica została wyremontowana ze środków unijnych i jest 
obwarowana pewnymi przepisami prawnymi. Jest to kolejny raz kiedy staramy się mówić  
o wyrównywaniu szans dla dzieci i młodzieŜy ze środowisk wiejskich, ale jej zdaniem ich 
nie wyrównujemy tylko wręcz przeciwnie. Kiedy dowiedziała się o tym zadzwoniła do Pani 
Burmistrz, którą poinformowała o zaistniałej sytuacji, ale teŜ została postawiona przed 
faktem dokonanym - ty weź tę świetlicę. Stwierdziła, Ŝe nie i nie dlatego, Ŝe nie chce, ale nie 
tędy droga. Nie jest Dyrektorem Centrum i nie będzie szukać pracownika do świetlicy. 
Sytuacja taka zdarzyła się juŜ drugi raz z rzędu, bo raz znalazła pracownika do świetlicy, 
gdyŜ świetlica była zamknięta od maja do września. Znalazła teŜ drugi raz dziewczynę, która 
zgodziła się pracować. UwaŜa, Ŝe nie moŜna zamknąć świetlicy, pozostawić w niej sprzęt 
wartościowy (telewizor, dwa komputery, drukarka), gdyŜ nie moŜe taki sprzęt stać  
w warunkach temperatur minusowych. Chce, Ŝeby temu się przyjrzeć, czy rzeczywiście 
świetlice wiejskie są otwarte, czy są realizowane programy, które w pewnym momencie 
zostały zapisane. Jeśli chodzi o organizację imprez lokalnych to nie wolno, bo świetlica 
została wyremontowana z projektu unijnego i nie wolno udostępniać osobom trzecim na cele 
komercyjne, natomiast zamknąć świetlicę moŜna w 5 minut. 



4 
 

− Sołtys sołectwa Radacz Halina Jaskółka zaapelowała do Rady Miejskiej, Ŝeby wymogli na 
StraŜy Miejskiej, albo na jakiejś komisji, Ŝeby przejechali się po miejscowościach pod kątem 
sprawdzenia, czy posesje są wyposaŜone w pojemniki na odpady. Mieszkańcy zgłaszają do 
niej, Ŝe na 8 rodzin w bloku wystawione są co drugi tydzień 2 albo 3 pojemniki na śmieci. 
UwaŜa, Ŝe coś jest nie tak, bo u niej w sołectwie jest wokoło pełno śmieci. Poinformowała, 
Ŝe StraŜ Miejska przyjeŜdŜała i sprawdzała, czy uiszczane są opłaty za śmieci. Co niektórzy 
płacą za śmieci, ale pojemnika do tej pory nie mają. Tłumaczą, Ŝe kupują worki na selekcję 
odpadów, ale akurat nie ma u nich w sklepie worków na odpady zmieszane. Stwierdziła, Ŝe 
mieszkańcy się burzą i prosiła, Ŝeby raz na zawsze ten problem został rozwiązany. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odnosząc się do zgłoszonego problemu przez Panią 
sołtys Sołectwa Radacz powiedział, Ŝe takie sprawy powinno się załatwiać na dole, czyli od 
tego mamy Referat Ochrony Środowiska. Po tym poinformował, Ŝe w sprawie opłat tut. 
Urząd prowadzi postępowanie administracyjne, które kończy się wydaniem decyzji 
administracyjnych naliczającymi opłaty. Jeśli coś jest nie tak z właścicielem czy zarządcą 
danej nieruchomości, musimy wymusić w postępowaniu administracyjnym odpowiednią 
reakcję tj. Ŝeby postawił kosz. Chwała sołtysom za to, Ŝe te newralgiczne czy sporne sprawy 
zgłaszają, bo po to są sołtysi aby słuŜyć pomocą burmistrzowi i nam wszystkim. Prosił, Ŝeby 
jednak to robić na bieŜąco i zgłaszać do Referatu Ochrony Środowiska. Jeśli to nic nie daje, 
to wtedy te sprawy bezpośrednio zgłaszać do Zastępcy Burmistrza, a jak Zastępca 
Burmistrza nie realizuje to wtedy zgłaszać do Burmistrza, a nie zgłaszać na sesji Rady 
Miejskiej. Stwierdził, Ŝe teraz nie rozstrzygniemy tego problemu, bo nie wiemy w jakich 
punktach ma to miejsce itd. Prosił o rozmowę wspólną z udziałem Pani Sołtys, Kierownika 
Referatu Ochrony Środowiska i pracownika zajmującego się odpadami, w trakcie której 
porozmawiamy o szczegółach. Jak inni sołtysi teŜ mają taki czy podobny problem, to prosił 
zgłaszać takie sytuacje bezpośrednio do Referatu Ochrony Środowiska. 
Odnosząc się do sprawy zamknięcia świetlicy wiejskiej w Noblinach powiedział, Ŝe teŜ nie 
wiedział o tej sytuacji. Poinformował, Ŝe Pani Burmistrz rozmawiała z Dyrektorem Centrum 
Kultury i Rekreacji, ale nie zna ustaleń. 
 
Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec powiedziała, Ŝe zaproponowała Pani Dyrektor 
Centrum, Ŝeby dała jej chociaŜ tydzień na znalezienie pracownika. Stwierdziła, Ŝe znalazła 
osobę chętną, która moŜe podjąć zatrudnienie i ma odpowiednie kwalifikacje. Tylko, Ŝe 
zbulwersowała ją jedna rzecz, bo nie moŜna tak stawiać sprawy. Ona drugi raz z rzędu 
znalazła pracownika, więc do kogo ma się zgłosić po pieniądze za to, bo ona za kogoś 
wykonuje pracę. Nie jest to jej obowiązkiem, ale zaleŜy jej, bo to są dzieci wiejskie, które 
uczęszczają do tej świetlicy. Chodzi jej o sam fakt, bo nikt nikogo nie informuje, Pani 
Dyrektor Centrum zamyka świetlicę i spuszcza wodę z kaloryferów. Stwierdziła, Ŝe zarówno 
ona jak i mieszkańcy Noblin włoŜyli w działalność tej świetlicy duŜo serca i pracy. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal stwierdził, Ŝe jest to słuszna uwaga, gdyŜ nie powinny 
w przyszłości takie rzeczy się dziać, jak zamykanie nagłe jakiejś świetlicy. Myśli i ma 
nadzieję, Ŝe to zdarzyło się ostatni raz. 

 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji punktu 5 pn. „Wolna 
Trybuna”. 
 



5 
 

Ad 5. 
 
W Wolnej Trybunie głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji punktu 6 pn. „Podjęcie uchwał 
w sprawach”. 
 
 
Ad 6. 
Podjęcie uchwał. 
 
Przed przystąpieniem do rozpatrywania projektów uchwał Przewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski poinformował, Ŝe wpłynęły na jego ręce zawiadomienia o utworzeniu klubów 
radnych: 
1) "Porozumienie Samorządowe", w skład którego weszli radni: Magdalena Bugiel, Tadeusz 

Deptuła i Irena Lis: przewodniczącym klubu radnych został wybrany Tadeusz Deptuła; 
2) "Nasza Gmina", w skład którego weszli radni: ElŜbieta Niepelt, Arkadiusz Malarski, Andrzej 

Fic, Zbigniew Maltański, Henryk Sigiel, GraŜyna Waryan, Mirosław Szeligowski, Dariusz 
Palicki, Rafał Turlej, Reneta Komorowska, Dariusz Czerniawski i Mariusz Gorgol; 
przewodniczącym klubu radnych został wybrany Mariusz Gorgol. 

 
Kserokopie zawiadomień o utworzeniu klubów radnych "Porozumienie Samorządowe" i "Nasza 
Gmina" stanowią załączniki nr 4 i nr 5 do protokołu. 

 
 
6.1 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy uchylenia 
uchwał, które obowiązywały w poprzedniej kadencji Rady, a dotyczyły rodzajów i składów 
osobowych komisji Rady.  
Zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 11 grudnia 2014 r.  
w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
6.2 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe art. 18a ust.1 ustawy o samorządzie 
gminnym stanowi, Ŝe rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek 
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy i w tym celu powołuje komisję rewizyjną. 
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W skład komisji wchodzą radni (co najmniej 3), w tym przedstawiciele wszystkich klubów,  
z wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Po tym zwrócił się do 
przewodniczących klubów radnych o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej. 
 
Radna ElŜbieta Niepelt w imieniu Klubu Radnych "Nasza Gmina" zgłosiła trzy kandydatury 
radnych: Mariusza Gorgola, Andrzeja Fic i Renaty Komorowskiej. 
 
Radna Magdalena Bugiel w imieniu Klubu Radnych "Porozumienie Samorządowe" zgłosiła 
kandydaturę radnego Tadeusza Deptuły. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury. 
 
Innych kandydatur do składu Komisji Rewizyjnej nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnych zgłoszonych do Komisji 
Rewizyjnej z zapytaniem, czy wyraŜają zgodę na kandydowanie do składu tej komisji. 
 
Radny Mariusz Gorgol odpowiedział, Ŝe wyraŜa zgodę. 
 
Radny Andrzej Fic odpowiedział, Ŝe wyraŜa zgodę. 
 
Radna Renata Komorowska odpowiedziała, Ŝe wyraŜa zgodę. 
 
Radny Tadeusz Deptuła odpowiedział, Ŝe wyraŜa zgodę. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej w składzie Tadeusz Deptuła, Mariusz Gorgol, Andrzej Fic  
i Renata Komorowska: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 11 grudnia 2014 r.  
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
6.3 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
wybieramy spośród członków komisji, a stanowi o tym § 40 ust.2 Statutu Gminy Borne 
Sulinowo. Po tym zwrócił się o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego tej komisji. 
 
Radna ElŜbieta Niepelt zgłosiła kandydaturę radnego Mariusza Gorgola. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnego Gorgola z zapytaniem, czy 
wyraŜa zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 
Radny Mariusz Gorgol odpowiedział, Ŝe wyraŜa zgodę. 
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Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały dotyczący wyboru radnego Mariusza Gorgola na przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 11 grudnia 2014 r.  
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
6.4 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym stanowi, Ŝe rada gminy ze swojego grona moŜe powoływać stałe i doraźne komisje do 
określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisją stałą Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie jest Komisja BudŜetowo-Gospodarcza - stanowi o tym § 34 ust.1 
pkt 2 Statutu Gminy Borne Sulinowo. Po tym prosił o zgłaszanie kandydatów do tej komisji. 
 
Przewodniczący Klubu Radnych "Nasza Gmina" Mariusz Gorgol zgłosił cztery kandydatury 
radnych: ElŜbiety Niepelt, Henryka Sigla, GraŜyny Waryan i Zbigniewa Maltańskiego. 
 
Przewodniczący Klubu Radnych "Porozumienie Samorządowe" Tadeusz Deptuła zgłosił 
kandydaturę radnej Ireny Lis. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są inne kandydatury. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM zwrócił się do 
radnych, którzy zostali zgłoszeni do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej z zapytaniem, czy 
wyraŜają zgodę na kandydowanie. 
 
Radna ElŜbieta Niepelt odpowiedziała, Ŝe wyraŜa zgodę. 
 
Radny Henryk Sigiel odpowiedział, Ŝe wyraŜa zgodę. 
 
Radna GraŜyna Waryan odpowiedziała, Ŝe wyraŜa zgodę. 
 
Radny Zbigniew Maltański odpowiedział, Ŝe wyraŜa zgodę. 
 
Radna Irena Lis odpowiedziała, Ŝe wyraŜa zgodę. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały dotyczący powołania Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w składzie Irena Lis, Zbigniew 
Maltański, ElŜbieta Niepelt, Henryk Sigiel i GraŜyna Waryan: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 11 grudnia 2014 r.  
w sprawie powołania Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 



8 
 

6.5 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe przewodniczącego komisji wybieramy 
spośród członków komisji, a stanowi o tym § 38 Statutu Gminy Borne Sulinowo. Po tym prosił  
o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego tej komisji. 
 
Przewodniczący Klubu Radnych "Nasza Gmina" Mariusz Gorgol zgłosił kandydaturę radnego 
Henryka Sigla. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnego Henryka Sigla z zapytaniem, 
czy wyraŜa zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Henryk Sigiel odpowiedział, Ŝe wyraŜa zgodę. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały dotyczący wyboru radnego Henryka Sigla na przewodniczącego Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 11 grudnia 2014 r.  
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
6.6 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe zgodnie z § 34 ust.2 Statutu Gminy 
Borne Sulinowo Rada Miejska moŜe powołać inne stałe komisje odrębną uchwałą. Proponuje się 
powołanie Komisji Rozwoju, do zadań której naleŜeć będą sprawy wyszczególnione w projekcie 
uchwały. Po tym prosił o zgłaszanie kandydatów do tej komisji. 
 
Przewodniczący Klubu Radnych "Nasza Gmina" Mariusz Gorgol zgłosił cztery kandydatury 
radnych: Arkadiusza Malarskiego, Dariusza Palickiego, Mirosława Szeligowskiego i Rafała 
Turleja. 
 
Przewodniczący Klubu Radnych "Porozumienie Samorządowe" Tadeusz Deptuła zgłosił 
kandydaturę radnej Magdaleny Bugiel. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są inne kandydatury. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM zwrócił się do 
radnych, którzy zostali zgłoszeni do Komisji Rozwoju z zapytaniem, czy wyraŜają zgodę na 
kandydowanie. 
 
Radny Arkadiusz Malarski odpowiedział, Ŝe wyraŜa zgodę. 
 
Radny Dariusz Palicki odpowiedział, Ŝe wyraŜa zgodę. 
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Radny Mirosław Szeligowski odpowiedział, Ŝe wyraŜa zgodę. 
 
Radny Rafał Turlej odpowiedział, Ŝe wyraŜa zgodę. 
 
Radna Magdalena Bugiel odpowiedziała, Ŝe wyraŜa zgodę. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały dotyczący powołania Komisji Rozwoju w składzie Magdalena Bugiel, Arkadiusz 
Malarski, Dariusz Palicki, Mirosław Szeligowski i Rafał Turlej: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 11 grudnia 2014 r.  
w sprawie powołania Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
6.7 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe przewodniczącego komisji wybieramy 
spośród członków komisji, a stanowi o tym § 38 Statutu Gminy Borne Sulinowo. Po tym prosił  
o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego tej komisji. 
 
Przewodniczący Klubu Radnych "Nasza Gmina" Mariusz Gorgol zgłosił kandydaturę radnego 
Dariusza Palickiego. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnego Dariusza Palickiego  
z zapytaniem, czy wyraŜa zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Dariusz Palicki odpowiedział, Ŝe wyraŜa zgodę. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały dotyczący wyboru radnego Dariusza Palickiego na przewodniczącego Komisji 
Rozwoju: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 11 grudnia 2014 r.  
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
6.8 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy tylko 
imiennego ustalenia wiceprzewodniczącego RM do dokonywania czynności określenia terminu, 



10 
 

miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróŜy słuŜbowej 
w poleceniu wyjazdu słuŜbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych dla radnych Gminy 
Borne Sulinowo: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 11 grudnia 2014 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych dla 
radnych Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do 
protokołu. 
 
 
6.9 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Radni 
otrzymali kserokopię wniosku Prokuratora Rejonowego w Szczecinku o zmianę przedmiotowej 
uchwały poprzez uchylenie zapisów powtarzających zapisy ustawowe.  
Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 11 grudnia 2014 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
6.10 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe 28 października 2014 r. upłynęła  
4-letnia kadencja Sołtysa Sołectwa Starowice. Zgodnie ze Statutem Sołectwa Starowice zebranie 
wiejskie do wyboru sołtysa powinno odbyć się w terminie 2 miesięcy od zakończenia kadencji. 
Proponuje się odbycie zebrania wiejskiego do wyboru sołtysa w terminie i miejscu wskazanych 
w projekcie uchwały. 
Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór sołtysa: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 11 grudnia 2014 r.  
w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór 
sołtysa została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 7 pn. "Interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych". 
 
 
Ad 7. 
 
W punkcie sesji "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głos zabrali: 
 
− Radny Henryk Sigiel powiedział, Ŝe jak się dzisiaj okazało nie wszystkie rodziny posiadają 
śmietniki na odpady, które powinny mieć. Podejrzewa, Ŝe sytuacja taka ma miejsce nie tylko 
w jednym sołectwie, ale i w innych sołectwach. W związku z tym zgłosił wniosek, aby StraŜ 
Miejska sprawdziła, czy wszystkie osoby mają takie śmietniki i taki wykaz Radzie Miejskiej 
przedstawiła. Stwierdził, Ŝe osobny temat stanowi płacenie za odpady, a osobnym tematem 
jest, Ŝe te osoby odpady muszą gdzieś umieszczać. 

 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski reasumując powiedział, Ŝe radny Sigiel wnioskuje 
o otrzymanie informacji dotyczącej posiadania śmietników przez mieszkańców 
zamieszkujących teren Gminy Borne Sulinowo. Jednocześnie stwierdził, Ŝe ochrona danych 
osobowych uniemoŜliwi personalne dane, natomiast ogólne informacje otrzymamy. 
 

− Radna ElŜbieta Niepelt powiedziała, Ŝe jest za tym, o czym mówił radny Sigiel, ale nie 
będzie to takie proste. Deklaracje zobowiązani byli złoŜyć wszyscy mieszkańcy prowadzący 
gospodarstwo domowe, natomiast pojemnik na śmieci moŜna było zakupić w dowolnym 
miejscu i sądzi, Ŝe nie kaŜdy ma dowód zakupu. Poprzednio kaŜdy musiał mieć zawartą 
umowę na wywóz śmieci a pojemniki były dostarczane przez PUK i wówczas była sprawa 
prosta. UwaŜa, Ŝe teraz naleŜy zacząć od sprawdzenia, czy wszystkie rodziny złoŜyły 
deklaracje. 
 

− Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zaproponował, aby uzupełnić wniosek  
o informację dotyczącą złoŜenia deklaracji. 
 

− Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal zwrócił uwagę, Ŝe płacenie i składanie deklaracji to 
jedna sprawa, natomiast w przypadku jakichś niedojaśnień ze strony właścicieli, zarządców 
nieruchomości prowadzi się postępowanie administracyjne, które kończy się decyzją 
administracyjną o naliczeniu opłaty. Powiedział, Ŝe to robimy, a prowadzonych postępowań 
w całej gminie jest dość sporo. Drugą sprawą jest obowiązek sprawdzenia wyposaŜenia 
nieruchomości w pojemniki na odpady i w tym kierunku równieŜ są prowadzone czynności. 
Jeśli nie mają, to teŜ kończy się jak gdyby decyzjami. Poinformował równieŜ, iŜ nie jest tak, 
Ŝe jest załatwione 100%, bo są poszczególne problemy na nieruchomościach. Postępowania 
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się toczą i nie jest tak, Ŝe nic się nie robi. StraŜ Miejska i Referat Ochrony Środowiska 
monitują te sprawy. 
 

− Radny Mariusz Gorgol zwrócił się do Przewodniczącego RM o udzielenie głosu Pani Luizie 
Kostrubiec, poniewaŜ ma do niej pytanie. Chce się dowiedzieć, czy osoba zatrudniona  
w świetlicy została zwolniona, czy sama odeszła z pracy. 

 
− Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski wyraził zgodę na udzielenie odpowiedzi przez 

Panią Luizę Kostrubiec. 
 

− Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec poinformowała, Ŝe umowa się skończyła i nie 
moŜna było jej przedłuŜyć. Powiedziała, Ŝe umowa była na mamę a pracowała córka, która 
nie moŜe mieć umowy, bo jest na zasiłku macierzyńskim. Gdyby przeszła na umowę o pracę, 
straciłaby zasiłek macierzyński, a pensja w świetlicy wynosi 400,00zł. 
 

− Radny Mariusz Gorgol zapytał, w jaki sposób została poinformowana przez Panią Dyrektor 
CKiR, Ŝe świetlica zostanie zamknięta. 

 
− Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec odpowiedziała, Ŝe rozmawiała z Panią Dyrektor 

na ostatniej sesji o problemie i prosiła ją, Ŝeby to jakoś rozwiązać. Mimo wszystko 
dziewczyna, która pracowała w świetlicy, doskonale się sprawdzała. Skoro nie mogła 
pracować ze względów prawnych, prosiła Panią Dyrektor o znalezienie kogoś do pracy  
w świetlicy. UwaŜa, Ŝe za 400,00zł nikt do Noblin nie przyjedzie, bo więcej straci na paliwo. 
Natomiast poinformowana została o fakcie zamknięcia świetlicy przez czujną teściową, która 
widziała, Ŝe coś się dzieje w świetlicy. Gdy poszła sprawdzić zobaczyła, Ŝe wszystko zostało 
rozłączone. 
 

− Radny Mariusz Gorgol stwierdził, iŜ to nie jest pierwsza sytuacja, Ŝe świetlica jest zamykana 
w danej miejscowości i nikomu się o tym nie mówi. Później z tego rodzą się niesnaski, 
problemy, a Komisja Rewizyjna musi te problemy rozwiązać. Po tym zwrócił się do 
Zastępcy Burmistrza z wnioskiem jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Ŝeby tą sprawę 
poruszyć i rozwiązać, bo znowu jednostka nadrzędna nie została poinformowana o tym 
fakcie. Poinformował, Ŝe podobna sytuacja miała miejsce w świetlicy w Piławie, gdzie 
zostały poniesione znaczne straty finansowe przez Centrum Kultury i Rekreacji za 
niegospodarność. Prosił, Ŝeby Komisja Rewizyjna otrzymała odpowiedź, jak ta sprawa 
została załatwiona. 
 

− Radna Irena Lis nawiązując do poruszonego tematu śmieci powiedziała, iŜ to, Ŝe 100% 
mieszkańców Juchowa ma wypełnione deklaracje, nie znaczy, Ŝe jest porządek ze śmieciami. 
Poinformowała, Ŝe robi się duŜe wysypisko za tzw. kamieniakiem i jest to temat nie do 
ogarnięcia (są tam róŜne słoiki po przetworach itp.). Ludzie są tacy, Ŝe nie kupują worków 
do segregacji odpadów, które kosztują grosze i np. w worki na szkło mogliby te słoiki 
wkładać. Jednak im się nie chce, bo najprościej wyrzucać za kamieniak, bo to teren gminny. 
Kończąc stwierdziła: deklaracji 100%, rozumu brak. 
 

− Radny Rafał Turlej zabrał głos odnośnie świetlic wiejskich. Powiedział, Ŝe w naszej gminie 
jest to problem bardzo powaŜny, bo jego zdaniem świetlice wiejskie są niedofinansowane. 
Panie, które pracują w świetlicach często skarŜą się na brak środków na zakup róŜnego 
rodzaju materiałów dydaktycznych. Poinformował, Ŝe 2 lata temu wspólnie ze 
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Stowarzyszeniem "Universum" pisali plany rozwoju świetlic, on akurat miał sołectwo Krągi  
i sołectwo Jeleń i ten problem w nich ujął. Panie, które tam pracują, wkładają mnóstwo serca 
i mnóstwo pracy, ale nie mają satysfakcji. Zwrócił uwagę, Ŝe nie moŜna pomijać dzieci  
z wiosek, bo o tyle, o ile młodzieŜ z Bornego Sulinowa ma dostęp do dóbr kultury, na 
wioskach często dzieci są pozostawione. Świetlica w Radaczu świetnie funkcjonuje, 
natomiast chodzi o Jeleń, Krągi. Powiedział, Ŝe nie moŜna ograniczać środków na działanie 
świetlic, na działania profilaktyczne względem dzieci i młodzieŜy. UwaŜa, Ŝe nikt do tej pory 
chyba tego nie widział, bo on miał okazję widzieć wszystkie świetlice wiejskie dzięki temu 
projektowi. Dzieci z wiosek muszą mieć dostęp do dóbr kultury, a świetlica wiejska jest 
takim centrum kulturalnym na danej wiosce. 
 

− Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski dodał, iŜ często sprowadza się to do obsady 
świetlic. Jak jest człowiek pasjonat to te świetlice Ŝyją, natomiast jeśli przychodzi, Ŝeby tylko 
przychodzić to wówczas jest róŜnie. 
 

− Radna Magdalena Bugiel skierowała zapytanie do Pani Luizy Kostrubiec, czy Pani Dyrektor 
Centrum powzięła jakieś czynności, Ŝeby poszukać kogoś na miejsce świetlicowej, czy teŜ ta 
świetlica została zamknięta z dnia na dzień. 
 

− Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec odpowiedziała, Ŝe nie zostały powzięte kroki do 
szukania nowej świetlicowej. Powiedziała, Ŝe ten problem ma juŜ drugi raz z rzędu.  
W kwietniu świetlicowa odeszła na emeryturę, a ze względu na stan zdrowia nie mogła juŜ 
dalej pracować, chociaŜ była fantastyczna. Od maja do września świetlica była nieczynna, 
był to okres letni i udało się go jakoś przetrwać, bo jest plac zabaw. Potem przyszła Pani, 
była trzy miesiące, ale nie moŜna było jakoś tego rozwiązać, więc nie ma świetlicowej. 
 

− Radny Arkadiusz Malarski odniósł się do kwestii świetlic poruszonej przez radnego Turleja  
i powiedział, Ŝe jest to prawda. Wg niego wychodzi się ze złego załoŜenia zakładając, Ŝe za 
400,00zł ktoś przyjdzie pracować do świetlicy, bo nie ma takiej szansy. Powinniśmy 
wychodzić z załoŜenia, Ŝe przynajmniej najniŜszą krajową powinna dostawać osoba, która 
tam pracuje. Nie naleŜy tłumaczyć się tym, Ŝe nie ma dzieci, bo osoba, która tam pracuje 
powinna zadbać o to, Ŝeby te dzieci w świetlicy się pojawiły. Oferta świetlicy powinna być 
na tyle atrakcyjna, Ŝeby te dzieci chciały tam wsiąkać. Ponadto zauwaŜył brak zrozumienia  
w kwestii wypracowywania przez świetlicę dochodów, której remont został sfinansowany ze 
środków unijnych. Stwierdził, Ŝe dochód to nie przychód, a świetlica moŜe być wynajęta, bo 
dopóki poziom kosztów nie zostanie osiągnięty, to w tym momencie świetlica nie ma 
dochodu, a w rezultacie nie ma problemu w związku ze środkami unijnymi. Podkreślił, Ŝe ten 
aspekt powinien działać na korzyść świetlicy, ale powinniśmy zadbać o jedno, Ŝeby 
pieniądze, które na danej świetlicy są wypracowywane nie trafiały do wspólnego worka - 
Centrum Kultury i Rekreacji, tylko mogły być przeznaczone na rozwój danej świetlicy np. na 
wynagrodzenie itd. UwaŜa, Ŝe nad tym powinniśmy się pochylić. 
 

− Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił uwagę, Ŝe bardzo oddalamy się w czasie  
i przypomniał, Ŝe punkt, który omawiamy to: Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
Prosił, Ŝeby na przyszłość tego przestrzegać. 

 
− Radny Dariusz Palicki odniósł się do wypowiedzi przedmówców stwierdzając, Ŝe padły tu 

wspaniałe słowa i wszystko się zgadza. Jednak ma doświadczenie z autopsji, bo był na wielu 
świetlicach i Komisja Rozwoju tym problemem się interesowała. Padło dzisiaj słowo, Ŝe 
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duŜo zaleŜy od tego, kto pracuje w danej świetlicy. Widać zaangaŜowanie osób 
zatrudnionych w świetlicach i zdaje sobie sprawę równieŜ z tego jakie to są środki. Są 
świetlice, w których tętni Ŝycie i jest pomysł na to, jak to realizować, pozyskuje się róŜnych 
partnerów do współpracy i uwaŜa, Ŝe w tym kierunku naleŜy iść. To, co mówił radny 
Malarski, wszystko wiąŜe się z finansami, bo gdyby w budŜecie były większe pieniądze, nie 
byłoby problemu. Myśli teŜ, Ŝe idzie to w dobrym kierunku, bo niektóre świetlice wspaniale 
działają np. w Radaczu, ale obiekt wymaga remontu. Jest teŜ świetlica w Rakowie, którą 
moŜna wskazać jako wzorową, która jest dostosowana do potrzeb tej miejscowości, do 
zainteresowań i jest naprawdę fajnie wyposaŜona. Sporo środków zostało wydatkowanych na 
świetlicę w Łubowie, tak Ŝe działania są prowadzone. Zaszłości były ogromne, ale w miarę 
pozyskania dodatkowych środków przeprowadzane są remonty świetlic. ZauwaŜył, Ŝe nie 
wszystko finansuje się ze środków Unii Europejskiej, bo musi był wkład własny gminy. Nie 
zawsze jest teŜ tak, Ŝe na napisany projekt otrzymamy pieniądze. Rozumie oczekiwania 
radnych i dobrze, Ŝe są te głosy, bo tak powinno być - musi być nacisk, by wspólnie 
wypracować jakieś metody, konsensus, Ŝeby były środki dla osób, które wykazują się pracą 
w świetlicach i dla tych świetlic, Ŝeby remonty trwały. 

 
− Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przypomniał, Ŝe w tym punkcie obrad głos 

zabierają tylko radni zgłaszając wnioski i zapytania, czy teŜ interpelacje, które zgłasza się 
pisemnie. Na dzisiejszej sesji ten punkt przerodził się w dyskusję nad problemem, który 
został zidentyfikowany. Myśli, Ŝe w przyszłości zajmie się tym Komisja Rozwoju, bo w jej 
gestii leŜy temat, na który tak szeroko dzisiaj się wypowiadano. 
 

− Radny Dariusz Palicki powiedział, Ŝe w zaleŜności, jak Komisja Rozwoju ustali plan pracy  
i w tematyce będą sprawy instytucji zajmujących się kulturą, chętnie zaprasza sołtysów na 
posiedzenia komisji, bo posiedzenia są otwarte. Taka informacja dotrze do sołtysów. 

 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeszedł do realizacji punktu obrad pn. "Ustalenie 
terminu następnej sesji". 
 
 
 
Ad 8. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe następna sesja odbędzie się wyjątkowo 
we wtorek 30 grudnia 2014 r. o godz. 12.00.  
Głównym tematem tej sesji będzie uchwalenie budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok.  
 
Po tym przypomniał o obowiązku złoŜenia oświadczeń majątkowych przez radnych, które 
naleŜy złoŜyć Przewodniczącemu RM w terminie 30 dni od dnia złoŜenia ślubowania. 
Ślubowanie odbyło się 1 grudnia br., więc termin upływa 31 grudnia 2014 r. 
 
Przed zamknięciem sesji Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski złoŜył dla wszystkich 
obecnych Ŝyczenia świąteczne, aby nadchodzące święta były okresem szczególnym takŜe dla ich 
rodzin, by spędzili je radośnie i był to czas niepowtarzalny, rodzinny i piękny. 
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Ad 9. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął II Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 15.40. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 
 

 


