
P R O T O K Ó Ł   Nr VI/2015 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 26 marca 2015 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
VI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 26 marca 2015 r. otworzył i jej 

przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej DARIUSZ CZERNIAWSKI.  
 
Na wstępie stwierdził, Ŝe na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 13 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne. 
 
Po tym powitał Burmistrza Bornego Sulinowa Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Skarbnika 
Gminy Lidię Ławrukajtis, Sekretarza Gminy Annę Gałązkę, radnego powiatu Artura 
Bieńkowskiego, kierowników jednostek podległych gminie, przewodniczących jednostek 
pomocniczych gminy, obecnych na sesji mieszkańców miasta i gminy oraz panie i panów 
radnych. 
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji punktu pn. 
„Przyjęcie wniosków do porządku obrad”. 
Powiedział, Ŝe porządek obrad wszyscy radni otrzymali i zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku 
dzisiejszej sesji. 
 
Radny Rafał Turlej zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego  
nr 2 połoŜonego w m. Krągi 55 wraz z pomieszczeniami przynaleŜnymi i udziałem w częściach 
wspólnych budynku i działkach gruntu). Wniosek umotywował tym, Ŝe o ten lokal mieszkalny 
ubiegała się rodzina, która jest pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej. Rodzina ta jest objęta 
wsparciem Asystenta Rodziny, pan ten robi sporo dla społeczności lokalnej sołectwa Krągi, 
równieŜ podjął leczenie odwykowe. Nie moŜe tak być, Ŝe z jednej strony motywujemy rodzinę do 
działań, a z drugiej strony rodzina ta nie ma moŜliwości ubiegania się o lokal mieszkalny (pkt 14 
ppkt 6 porządku obrad). 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy tym projektem uchwały zajmowała się 
Komisja BudŜetowo-Gospodarcza. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej radny Henryk Sigiel odpowiedział, Ŝe 
przedmiotowy projekt uchwały był opiniowany przez komisję, która wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do Pani Burmistrz, czy chce w sprawie 
projektu uchwały coś powiedzieć. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska stwierdziła, Ŝe na temat przedmiotowej uchwały 
wypowie się Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Aneta Lisowska powiedziała, Ŝe ten lokal 
mieszkalny wymaga znacznych nakładów finansowych i zapadła decyzja Burmistrza, aby ten 
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lokal przeznaczyć do sprzedaŜy. Nie stać w tej chwili gminy na przeprowadzenie remontu tego 
lokalu, jak równieŜ nie moŜna lokalu w takim stanie przekazać najemcy do uŜytkowania. Lokal 
musi spełniać wszystkie wymogi prawa budowlanego i musi to być lokal bezpieczny. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska dodała, Ŝe w tym budynku są 2 lokale mieszkalne, 
bardzo zdewastowane i wymagające sporych nakładów finansowych na przeprowadzenie 
remontu. Poinformowała, Ŝe mieszkania komunalne znajdują się w tragicznym stanie, dlatego 
kierowane są po przyzwoitej i nieduŜej cenie do sprzedaŜy. Lokal ten zajmowała Pani, którą 
podczas choroby trzeba było przenieść do drugiego mieszkania w budynku socjalnym, bo nie 
spełniał on wymogów, Ŝeby ta osoba tam leŜała oraz w sposób przyzwoity i cywilizowany 
chorowała.  
 
Innych propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie  
z porządku sesji projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego nr 2 połoŜonego w m. Krągi 55 wraz  
z pomieszczeniami przynaleŜnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i działkach 
gruntu): 
- za nie głosował Ŝaden radny, 
- przeciw głosowało 12 radnych, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Wniosek nie został przyjęty. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2015 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady Miejskiej (Nr IV/2015 z 5.02.2015 r. i Nr 

V/2015 z 26.02.2015 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. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie w 2014 roku, realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. 
10. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2014 

rok  (w tym: baza podlegająca bibliotece, działalność bibliotek, działania w zakresie 
organizacji imprez) i planowana działalność w 2015 roku. 

11. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2014 rok   
(w tym: baza podlegająca centrum, działalność świetlic wiejskich, działania w zakresie 
kulturalno-rekreacyjnym i organizacji imprez) i planowana działalność w 2015 roku. 

12. Przyjęcie raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo w 2014 roku. 

13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
i Ochrony Ofiar Przemocy w 2014 roku. 

14. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem 

Sulinowie;  
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2) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borne 
Sulinowo; 

3) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
mieszkalnego nr 5 połoŜonego w m. Silnowo 18 wraz z udziałem w częściach wspólnych 
budynku i zabudowanych działkach gruntu); 

4) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
mieszkalnego nr 2 połoŜonego w m. Juchowo 39 wraz z pomieszczeniami przynaleŜnymi  
i udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu); 

5) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
mieszkalnego nr 1 połoŜonego w m. Krągi 55 wraz z pomieszczeniami przynaleŜnymi  
i udziałem w częściach wspólnych budynku i działkach gruntu); 

6) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
mieszkalnego nr 2 połoŜonego w m. Krągi 55 wraz z pomieszczeniami przynaleŜnymi  
i udziałem w częściach wspólnych budynku i działkach gruntu); 

7) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
mieszkalnego nr 3 połoŜonego w m. Krągi 55 wraz z pomieszczeniami przynaleŜnymi  
i udziałem w częściach wspólnych budynku i działkach gruntu); 

8) wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 62 m2 z nieruchomości oznaczonej dz. nr 12 
połoŜonej przy ul. B. Chrobrego w m. Borne Sulinowo); 

9) wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. pomieszczenia garaŜowego o pow. 12,16 m2 wraz z gruntem 
posadowionego na nieruchomości oznaczonej dz. nr 11/13 połoŜonej w m. Silnowo); 

10) wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. pomieszczenia garaŜowego o pow. 9,60 m2 wraz z gruntem 
posadowionego na nieruchomości oznaczonej dz. nr 11/13 połoŜonej w m. Silnowo); 

11) wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. pomieszczenia garaŜowego o pow. 13,76 m2 wraz z gruntem 
posadowionego na nieruchomości oznaczonej dz. nr 11/13 połoŜonej w m. Silnowo); 

12) wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. pomieszczenia o pow. 13,53 m2 wraz z gruntem znajdującego 
się w budynku nr 24 w m. Silnowo); 

13) wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. pomieszczenia o pow. 11,49 m2 wraz z gruntem znajdującego 
się w budynku nr 24 w m. Silnowo); 

14) wyraŜenia zgody na najem na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Borne Sulinowo (dot. lokalu uŜytkowego o pow. 79,61 m2 wraz z gruntem znajdującego się  
w budynku nr 24 w m. Silnowo); 

15) uŜyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 567 
m2 z nieruch. gruntowej oznaczonej dz. nr 62/34 połoŜonej w m. Borne Sulinowo na okres 
50 lat); 

16) uŜyczenia nieruchomości stanowiącej własność osób prywatnych (dot. przejęcia w 
uŜyczenie części tj. 489,670 m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej dz. nr 62/17 
połoŜonej w m. Borne Sulinowo na okres 50 lat); 

17) przekazania w uŜyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. nieodpłatnego uŜyczenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem 
Sulinowie na okres do 10 lat części gruntu tj. 750 m2 z nieruchomości zabudowanej 
oznaczonej dz. nr 41/10 oraz części budynku administracyjno-biurowego o pow. 485,05 
m2oznaczonego dz. nr 41/6  połoŜonych w m. Borne Sulinowo); 
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18) przekazania w uŜyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. części gruntu tj. 1182 m2 z nieruchomości oznaczonej dz. nr 3/27 połoŜonej w m. 
Borne Sulinowo na okres do 3 lat); 

19) uŜyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo (uŜyczenie części 
nieruchomości dla Powiatu Szczecineckiego na czas nieokreślony); 

20) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo; 

21) utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie w związku z zarządzonymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

22) ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie; 

23) nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2016; 

24) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok;  
25) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2015-2032. 
 

15. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
16. Ustalenie terminu następnej sesji. 
17. Zamknięcie sesji. 

 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, Ŝe punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. „Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady 
Miejskiej”. 
 
 
 
Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe protokoły poprzednich sesji Rady 
Miejskiej były wyłoŜone do wglądu i radni mieli moŜliwość zapoznania się z ich treścią. Zapytał, 
czy są uwagi do protokołów Nr IV/2015 z 5.02.2015 r. i Nr V/2015 z 26.02.2015 r. 
 
Uwag do protokołów nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołów Sesji Rady Miejskiej Nr IV/2015 z 5.02.2015 r. i Nr V/2015  
z 26.02.2015 r.: 
− za głosowało 13 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokoły Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr IV/2015 z 5.02.2015 r. i Nr V/2015  
z 26.02.2015 r. zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 4 pn. „Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.”. 
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Ad 4. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni wraz z zawiadomieniem  
i materiałami na sesję otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie 
międzysesyjnym. Zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub pytania do informacji zawartych  
w sprawozdaniu. 
 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 5 pn. „Informacja 
radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu”. 
 
 
 
Ad 5. 
 
W punkcie sesji pn. "Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu" głos zabrał 
radny powiatu Artur Bieńkowski. Powiedział, Ŝe radni pracują głównie w komisjach, a na sesji są 
juŜ przedstawiane praktycznie przedyskutowane i wyrobione opinie członków poszczególnych 
komisji. Poinformował, Ŝe jest członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego, Mienia, 
Infrastruktury i Bezpieczeństwa, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz 
wiceprzewodniczącym Komisji BudŜetu i Finansów. Powiedział, Ŝe na ostatniej VII Sesji Rady 
Powiatu swoje sprawozdania z działalności za 2014 rok przedłoŜyli Komendant Powiatowy Policji 
oraz Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej. WaŜnym problemem, równieŜ dla 
Gminy Borne Sulinowo, jest sprawa PKS Szczecinek. Zapoznali się z planem rzeczowo-
finansowym na rok 2015 w związku z trudną sytuacją finansową Spółki PKS Szczecinek i 
koniecznością wsparcia finansowego w określonej wysokości. RównieŜ na ostatniej sesji została 
poruszona sprawa budowy ścieŜki rowerowej między Bornem Sulinowem a Szczecinkiem. 
Powstała grupa inicjatywna, która złoŜyła odpowiedni wniosek obywatelski z podpisami 
mieszkańców. Wniosek uzasadniono tym, Ŝe wynika taka potrzeba, bo wzrosło natęŜenie ruchu 
drogowego na tej trasie, jest bardzo duŜo samochodów cięŜarowych woŜących drewno, co stwarza 
duŜe niebezpieczeństwo dla jednośladów. Istnieje teŜ potrzeba aktywizacji mieszkańców tych 
miejscowości, lepszego i dokładniejszego kontaktu ludzi, którzy poruszają się rowerami. W 
ostatnim czasie 13 marca br. została złoŜona do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 
przez Starostę Powiatu Szczecineckiego mapa z trasami rowerowymi, które były konsultowane z 
samorządami. Mapa, która została wysłana, zdaniem grupy inicjatywnej nie uwzględnia 
proponowanej trasy Borne Sulinowo-Krągi-Jeleń-Przyjezierze-Jelenino-Sitno-Szczecinek, a 
kieruje się z miejscowości Krągi na Dąbrowicę, Łączno, Ciemino, Jeleń, Jelenino i omija Sitno. 
Natomiast grupa inicjatywna chciałaby, aby ta trasa szła wzdłuŜ drogi nr 20, bo duŜo ludzi na tym 
odcinku porusza się w określonym celu - nie tylko turystycznie. Poinformował, Ŝe 1 maja br. 
rowerzyści, chcąc promować tę trasę, wezmą udział w pochodzie. Promocja będzie poprzez 
kamizelki, w kwietniu i maju będą rozdawane odblaski. Natomiast 3 maja br. będzie wyjazd tej 
grupy inicjatywnej z Bornego Sulinowa (informacja ukaŜe się w komunikatach i plakatach) do 
Szczecinka, poprzez poszczególne miejscowości (Krągi, Jeleń, Przyjezierze, Sitno) i tam będą 
czekały następne grupy, które dołączą, a zakończenie będzie na Pikniku Rodzinnym pod zamkiem 
w Szczecinku. Omówione to zostało z dyrektorem SAPIK-u i z odpowiednimi osobami. W tej 
sprawie uczestniczył wielokrotnie z grupą inicjatywną, z dyrektorem SAPIK-u, dyrektorem dróg 
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krajowych i autostrad. Następnie przedstawił tematy, które docierają do niego jako do radnego 
powiatu i jednocześnie mieszkańca Bornego Sulinowa, a mianowicie: 
1. Sprawy dróg wewnętrznych - co spowodowało, Ŝe zostały znaki odnowione, czy postawione 

na nowo. 
2. Co z imprezami masowymi - miasto nie jest przygotowane dla turystów. 
3. Brak moŜliwości zatrzymania i postoju samochodów cięŜarowych. 
4. Kiedyś był targ przy ul. Wojska Polskiego przy Inkubatorze, podobno został sprzedany - prosił 

o odpowiedź. 
5. Ginie sprawa rynku, bo jest na nim i w sobotę i środę i widzi, Ŝe ten rynek po prostu zanika z 

uwagi na to, Ŝe ludzie starsi muszą coś dźwigać a nie mogą. Dlatego podjeŜdŜają 
samochodami jak najbliŜej. Dzisiaj moŜna spotkać dwóch straŜników miejskich i praktycznie 
nikogo, bo i parkingi nawet puste. KaŜdy mówi, Ŝe tam nie ma gdzie zatrzymać się, a będą 
mandatami karać. UwaŜa, Ŝe to nie jest najlepsze wyjście dla miasta. Rynek to jest spontan, to 
jest pewna kultura zachowania, ale przepisy mogą tutaj duŜo zaszkodzić i jest coraz mniej tych 
co chcą coś sprzedać, jak i tych, którzy kupują. 

6. Brak monitoringu i miejsc parkingowych pod Ratuszem, bo na drogach wewnętrznych moŜna 
parkować tylko na miejscach wyznaczonych. Praktycznie nie ma tam, gdzie zaparkować, bo 
jest kilka miejsc, które od godz. 7.00 są zajęte. Zaproponował ograniczenie parkowania do 15 
minut - tak, Ŝeby petent miał moŜliwość przyjazdu pod Urząd i mógł załatwić swoją sprawę. 

7. Przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie jest zakaz wjazdu samochodów cięŜarowych, ale jak 
się skręci wcześniej w lewo, to z drugiej strony moŜna tą drogą wyjechać. 

8. Na ul. Orła Białego 3 jest ścieŜka i jest wstęp wzbroniony - zapytał co to ma znaczyć. 
 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przerwał wypowiedź radnemu powiatowemu i zwrócił 
uwagę, Ŝe punkt brzmi: Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu. To, o czym 
mówi trochę odbiega od tematu tego punktu. Będzie kolejny punkt "Wolna Trybuna" i wówczas 
moŜe zapytać o te sprawy. 
 
Radny Artur Bieńkowski powiedział, Ŝe jest zadowolony ze szkoły w Silnowie, która wybija się i 
osiąga sukcesy sportowe. Poinformował, Ŝe w ostatnią sobotę grupa młodych zajęła I miejsce w 
zawodach strzeleckich organizowanych przez Szczecineckie Bractwo Kurkowe i to jest fajne. 
Dobrze by było, Ŝeby samo Borne Sulinowo się pokazało. Jest sporo imprez i uwaŜa, Ŝe miasto 
powinno jakąś ekipę skierować. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odpowiadając radnemu powiatu powiedział, Ŝe znaki 
istnieją od 1993 r., więc te znaki nie są na nowo instalowane. W sesji uczestniczą dyrektorzy 
pozostałych szkół i prosił, Ŝeby częściej zaglądać na stronę internetową bornesulinowo.pl, gdzie są 
podane wyniki, jakie osiągają dzieci nie tylko ze szkoły w Silnowie, ale i z Juchowa i Łubowa, a 
w szczególności z Bornego Sulinowa - z podstawówki i Zespołu Szkół. Ostatnio wspaniałe wyniki 
w tenisie mieli chłopcy. Prosił, Ŝeby waŜyć troszeczkę co się mówi, bo to innych trochę boli. 
 
Radny Dariusz Palicki zawracając się do radnego powiatu powiedział, Ŝe jest nauczycielem 
wychowania fizycznego i w imieniu nauczycieli w-f z całej gminy zaapelował, Ŝe to o czym radny 
mówił świadczy, Ŝe mieszka on krótko w Bornem Sulinowie, skoro nie wie o sukcesach sprzed 
kilku lat innych szkół. Świadczy to teŜ o tym, Ŝe radny powiatu tym się nie interesował. Docenia 
jednak, Ŝe radny powiatu się interesuje, bo jest to ogromny sukces szkoły w Silnowie, zwłaszcza 
trenera, ale niech zobaczy na osiągnięcia innych nauczycieli. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska w związku z tym, Ŝe radny powiatu zgłaszał problem 
i dopytywał m.in. odnośnie organizacji imprez masowych twierdząc, Ŝe Borne Sulinowo nie jest 
przygotowane, zaproponowała mu wystąpienie na piśmie z zapytaniem, na które otrzyma 
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szczegółowe odpowiedzi dotyczące praktycznie kaŜdego punktu. Ponadto poinformowała, Ŝe 
tablice zakaz wjazdu przy Orła Białego 3 stoją równieŜ przy jej bloku Al. Niepodległości 4. Są to 
wewnętrzne wjazdy na ich posesje i mają prawo takie znaki stawiać. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował radnemu powiatu za informacje i 
przystąpił do realizacji pkt 6 pn. „Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach 
organów Rady”. 
 
 
 
Ad 6. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
 "W okresie od ostatniej sesji odbyły posiedzenia poniŜsze komisje Rady Miejskiej w 
Bornem Sulinowie: 
 
Komisja BudŜetowo-Gospodarcza odbyła dwa posiedzenia, których tematyka przedstawiała się 
następująco: 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa na dzień 26 lutego 2015 r. 
2. Ocena działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,  

w tym wykonania planu finansowego za 2014 rok. 
3. Ocena działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, w tym wykonania 

planu finansowego za 2014 rok. 
4. Ocena działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie, w tym wykonania 

planu finansowego za 2014 rok. 
5. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem Sesji Rady Miejskiej  

w Bornem Sulinowie zwołanej na dzień 26 marca 2015 r. 
 
Komisja Rozwoju odbyła jedno posiedzenie, na którym zaopiniowano: 
1. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie w 2014 roku, realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. 
2. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

i Ochrony Ofiar Przemocy w 2014 roku. 
3. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2014 

rok  (w tym: baza podlegająca centrum, działalność świetlic wiejskich, działania w zakresie 
kulturalno-rekreacyjnym i organizacji imprez) i planowana działalność w 2015 roku. 

4. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2014 
rok  (w tym: baza podlegająca bibliotece, działalność bibliotek, działania w zakresie 
organizacji imprez) i planowana działalność w 2015 roku. 

5. Raport z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo  
w 2014 roku. 

6. Projekty uchwał w sprawach: 
1) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borne 

Sulinowo; 
2) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo; 
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3) ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie; 

4) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok (w zakresie 
działania komisji). 

Ponadto zapoznano się z informacjami na temat wypoczynku dzieci i młodzieŜy w okresie ferii 
zimowych 2015, złoŜonymi przez dyrektorów Centrum Kultury i Rekreacji i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. 
 
Komisja Rewizyjna odbyła 2 posiedzenia. 
Na pierwszym posiedzeniu komisja rozpatrywała skargę uŜytkowników siłowni przy Centrum 
Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie na działania Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji. 
Na drugim posiedzeniu komisja przeprowadziła kontrolę w Zespole Szkół w Łubowie. 
Przedmiotem kontroli była realizacja budŜetu i prawidłowość dokonywania wydatków, 
działalność stołówki, inwentaryzacja mienia - wyposaŜenie szkoły i zbiór biblioteczny, stan 
zaległości, terminowość regulowania zobowiązań m.in. z tytułu podatków i składek ZUS. 
Zakres kontroli obejmował realizację planu finansowego za 2014 rok. 
 
W dniu 23 lutego 2015 r. wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu w dniu 12 lutego br. przez 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie  postępowania nadzorczego dotyczącego 
uchwały Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borne 
Sulinowo oraz pomieszczeń tymczasowych. 
Wątpliwości organu nadzoru budziły zapisy: § 3 ust. 1 pkt 3, § 3 ust.2, § 10, § 14 ww. uchwały. 
Tego samego dnia Burmistrz Bornego Sulinowa wystosował pismo do Wydziału Nadzoru  
i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ŝe na najbliŜszej Sesji Rady Miejskiej 
w Bornem Sulinowie, której termin ustalono na 26 lutego 2015 r., zostanie przedłoŜony Radzie 
Miejskiej w Bornem Sulinowie projekt uchwały w sprawie uchylenia przedmiotowej uchwały w 
całości. 
 

W okresie międzysesyjnym, na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa, zwołałem Sesję Rady 
Miejskiej, która odbyła się 26 lutego 2015 r. 
Tematem obrad było podjęcie uchwał w sprawach: 
1) wyznaczenia delegata do Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu 

Pomerania; 
2) zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty; 
3) zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; 
4) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
5) wyraŜenia zgody na wniesienie przez Gminę Borne Sulinowo aportu środków trwałych do 

spółki pod nazwą "Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością" w Bornem Sulinowie (o wartości 2.830.500,00zł); 

6) uchylającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Borne Sulinowo oraz pomieszczeń tymczasowych.". 

 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 7 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 Radacz Halina Jaskółka powiedziała, Ŝe w ostatnim czasie jeździła po róŜnych 

miastach w sprawach urzędowych. Jest pod wielkim wraŜeniem, bo akurat w naszej gminie 
pracują pracownicy dla ludzi, a nie ludzie na pracowników. Dla wszystkich pracowników 
Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie wyraziła uznanie w porównaniu do innych urzędów. 
W innych urzędach, w których była (oprócz jednego) człowiek się nie liczy i jest ignorowany. 
Tu pracownicy podpowiadają jeśli coś trzeba, pomogą wypełnić cokolwiek.  UwaŜa, Ŝe tak 
powinien Urząd Gminy pracować. Korzystając, Ŝe w sesji uczestniczy radny powiatu 
powiedziała, Ŝe wkurzył ją totalnie swoją wypowiedzią, bo tylko mówił o mieście Borne 
Sulinowo, a o wsiach nic nie wspominał. Jest radnym powiatu a powiat to jesteśmy my 
wszyscy, i Radacz, i Juchowo i inne wsie. Mówił o ścieŜce z Bornego Sulinowa do Szczecinka 
i zgoda - jest potrzebna, ale tutaj jest tyle tych ścieŜek, Ŝe ludzie mogą się wyŜyć tymi 
rowerami. Z Radacza czy z Juchowa - Parsęcko jest teŜ po drodze - ludzie do pracy dojeŜdŜają 
jednośladami i nie mają jak zjechać ani dojechać. UwaŜa, Ŝe na tym odcinku naleŜy pomyśleć 
o ścieŜce, Ŝeby jednoślad pojechał, bo tam są wypadki nagminne. Ona juŜ tyle lat walczy o 
bezpieczeństwo na drodze, bo koło niektórych dróg powiatowych nie moŜna przejść (do 
Radacza i do Juchowa). Co z tego, Ŝe tam jest 2 czy 3 m załatane, jak cały czas prosi o 
wyrównanie pobocza, bo tam jest katastrofa. Kto jeździ przez te miejscowości wie, o czym 
mówi. Teren lasu wchodzi na teren drogi powiatowej i są pozarastane pobocza, a powinny być 
o wiele szersze te pobocza. Powiedziała, Ŝe w ubiegłym roku zrobiono dwa uskoki na krótkich 
odcinkach, ale trzeci uskok na zakręcie został zapomniany. Nie dość, Ŝe jest na samym 
zakręcie (jest bardzo niebezpiecznie), to jest tak potrzaskany asfalt, Ŝe tam nie ma pół metra 
całego asfaltu. Bardzo by chciała, Ŝeby to w końcu zostało zrobione. Odnosząc się do 
poruszonej przez radnego powiatu kwestii znaków drogowych w Bornem Sulinowie, 
powiedziała, Ŝe połowę tych znaków zabrałaby do siebie, bo wojna juŜ dawno się skończyła, a 
ona ma dalej przedwojenne znaki. Do powiatu juŜ tyle lat pisze i prosi o wymianę znaków, 
dlatego naleŜy się tym zainteresować i u niej wymienić te znaki. Zwracając się do radnego 
powiatu powiedziała, Ŝeby następnym razem patrzył na cały powiat, gdzie coś trzeba zrobić, a 
nie tylko na Borne. TeŜ chciałaby, Ŝeby powiat w kaŜdej jednej miejscowości coś zrobił, a 
przede wszystkim, Ŝeby drogi były bezpieczne, bo są fatalne. Natomiast ścieŜkę zdrowia 
prosiła, Ŝeby od Radacza zacząć, ale jak drogi będą zrobione. 
 

− Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec zapytała, czy jest szansa, Ŝeby w tym roku 
cokolwiek zrobić na drodze Nobliny-Liszkowo. Wie, Ŝe w części droga naleŜy do Lasów, ale 
jest wiosna i mieszkańcy proszą ją, Ŝeby interweniowała w tej sprawie. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe w tym roku w budŜecie gminy 
nie ma zaplanowanych środków na remont tej drogi. Przypomniała, Ŝe 3 lata temu na remont 
tej drogi były zaplanowane środki finansowe w budŜecie gminy i miała to być inwestycja 
wiązana z Nadleśnictwem Borne Sulinowo. JeŜeli Nadleśnictwo powróci do realizacji tej 
inwestycji, a jest tam ogromny zakres zadań łącznie z odwodnieniem, to wówczas gmina 
równieŜ włączy się, bo będzie to dla nas finansowo korzystne.  
 

− Sołtys sołectwa Komorze Stanisław Wąwoźny zwracając się do radnego powiatu poruszył 
temat drogi Polne-Łubowo, gdzie asfalt był kładziony 35 lat temu. Od tych 35 lat pobocza 
przy tej drodze nie były robione - nikt tam nie tknął palcem. Teraz dopiero w pewnych 
miejscach są pospychane pobocza, ale odcinek tej drogi liczy 11 km. Ponadto poinformował, 
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Ŝe złoŜył do Zarządu Dróg Powiatowych w Szczecinku 5 podań o wykonanie chodnika we wsi 
Komorze. Niestety nie ma Ŝadnego odzewu, a na ostatnie podanie otrzymał odpowiedź, Ŝe nie 
mają pieniędzy. Chyba, iŜ dojdzie do takiej rzeczy, Ŝe ktoś kogoś zabije na tym odcinku, to 
moŜe wtedy zrobią ten chodnik. Latem, szczególnie od maja do września, ta droga jest bardzo 
ruchliwa. 
 

− Sołtys sołectwa Radacz Halina Jaskółka zwracając się do radnego powiatu powiedziała, Ŝe 
widział jaką mają drogę w Radaczu na odcinku od świetlicy do bloków. To by było 
mistrzostwo świata, jakby chodnik tam wykombinował, wówczas teŜ mu by od czasu do czasu 
dziękowała. Tam pieszo dzieci nie mogą dojść, bo muszą wychodzić na jezdnię i jest tam 
bardzo niebezpiecznie - nie ma przejścia nawet pół metra od jezdni. 
 

− Sołtys sołectwa Krągi Anna Latkowska powiedziała, Ŝe uchwałę o zamiarze połączenia 
instytucji kultury uwaŜa za jeden z ciekawszych pomysłów. Korzystając z tego, Ŝe w sesji 
uczestniczą obydwie panie dyrektor tych instytucji zaproponowała, aby w tym roku bardziej 
się przyjrzały środkom z Unii Europejskiej na rozwój świetlic i ich działalność. Był 
wymyślony program Inicjatywa Obywatelska Szansą Rozwoju Świetlic, czyli praca na rzecz 
wsi obywateli. Oni tę pracę wykonali, natomiast mało jest środków z pozyskania mimo, Ŝe są 
pomysły na rozwój świetlic. Dlatego uwaŜa, Ŝe powinny to wykorzystać, nawet z Tratwy po 5 
tys. zł i takim sumptem poprawić te świetlice i wyposaŜyć je, bo nie zawsze z budŜetu gminy 
damy radę je doposaŜyć.  
 

− Radna ElŜbieta Niepelt odpowiadając Pani sołtys sołectwa Radacz poinformowała, Ŝe złoŜyła 
jako radna i jako Stowarzyszenie pismo do Pana Starosty i Zarządu Dróg Powiatowych. 
Otrzymała odpowiedź, Ŝe Starostwo Powiatowe podejmie działania w kierunku udostępnienia 
przez Agencję Nieruchomości Rolnych części działki na poszerzenie działki. 

 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 8 pn. „Wolna 
Trybuna”. 
 
 
Ad 8. 
 
W Wolnej Trybunie głos zabrali: 
 
− Dariusz Palicki powiedział, Ŝe docierają do niego sygnały o tym, Ŝe Starostwo myśli o 

przeniesieniu Komisariatu Policji do Barwic. Byłaby to olbrzymia strata, jeśli chodzi o 
bezpieczeństwo Bornego Sulinowa i wizerunek tego miasta. Zapytał radnego powiatu, czy to 
jest prawda. Ma nadzieję, Ŝe jakby do tego doszło, to radny powiatu walczyłby o to, Ŝeby 
posterunek u nas pozostał. 
 
Radny powiatu Artur Bieńkowski odpowiedział, Ŝe rozmowy są, bo kaŜdy patrzy na koszty. 
Natomiast jego komisja będzie w trzeciej dekadzie kwietnia w Komisariacie w Bornem 
Sulinowie i w pozostałych, aby zapoznać się ze stanem faktycznym tych obiektów. Dopiero 
później będą podjęte decyzje. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe śledzi sprawę na bieŜąco, 
spotyka się co miesiąc z Komendantem Powiatowym Policji i nie ukrywa, Ŝe są teŜ spotkania 
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z Komendantem Wojewódzkim Policji. Jak kaŜda jednostka równieŜ Policja szuka przede 
wszystkim oszczędności. NajwaŜniejszy jest jednak czas reagowania na wydarzenia. UwaŜa 
się, Ŝe Borne Sulinowo jest jedną z bardziej bezpiecznych miejscowości, a nie jest tak w 
Barwicach. Nie zaleŜy to od Starosty, bo Starosta będzie jedynie opiniował projekt jako ten, 
który z ramienia powiatu wspomaga Policję. Takie przymiarki są, posterunki pozostają, 
komendant gdzie indziej. Zdanie Komendanta Powiatowego Policji jest takie, Ŝe chciałby 
zachować budynek Komisariatu w Bornem Sulinowie, bo przy drobnym nakładzie 
inwestycyjnym są tu warunki dla ekipy na posterunek w Barwicach. Te posterunki i ich 
siedziby będą objeŜdŜane. 
 

− Radny Rafał Turlej powiedział, iŜ dotarła do niego i do kolegów radnych wiadomość, Ŝe 
Firma Aqua-Szut zamierza zakończyć działalność i znowu jest problem bezrobocia, którym 
dotkniętych zostanie około 61 osób. Zapytał, jaki jest pomysł na to miasto. Wie, Ŝe środki, 
które pozostają w gestii Urzędu Pracy zostały wyczerpane. Drugi problem, z którym 
mieszkańcy bezpośrednio do niego zgłaszają, to trudność z dostępem do podstawowej opieki 
zdrowotnej, poniewaŜ jest 2 lekarzy zatrudnionych w Ośrodku Zdrowia w Bornem Sulinowie i 
nie są w stanie przyjąć wszystkich pacjentów. Podejrzewa, iŜ jest to spowodowane tym, Ŝe 
przy Ośrodku Zdrowia jest Dom Pomocy Społecznej i większość mieszkańców tego domu 
zbyt często korzysta z porady lekarskiej. UwaŜa, Ŝe jest konieczność porozmawiania na 
szczeblu Starostwa Powiatowego, czy w ramach posiadanych środków DPS moŜe zatrudnić 
lekarza na pełnym etacie tym bardziej, Ŝe koszt odpłatności za DPS jest znaczny i mogą część 
środków na to wygospodarować. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe pytania tego typu warto zadać 
w formie interpelacji, ewentualnie moŜe odpowiedzieć na piśmie, bo są to odpowiedzi, które 
nie wyczerpią czasu dzisiejszej sesji. Tym niemniej poinformowała, Ŝe Firma Aqua-Szut jest 
firmą zatrudniającą około 60 osób. Skończyły się im kontrakty, które szły przede wszystkim 
na Ukrainę i do Rosji. Właściciel ma firmę w Suwałkach i nosi się z zamiarem zlikwidowania 
tej firmy, co jest uwarunkowane sytuacją, która jest w tej chwili na rynku. Starosta 
Szczecinecki pozyskał pieniądze w wysokości 500.000,00zł, które ruszą od 1 kwietnia br. Jest 
to program skierowany do młodych ludzi do lat 30. Drugi i trzeci wniosek czekają na decyzję 
ministra, a są to pieniądze skierowane do osób powyŜej 50 lat (są to nieduŜe pieniądze, bo 
200.000,00zł) i pieniądze skierowane do osób powyŜej 30 lat, ale będą uwarunkowania: 
samotne matki, rodzice dzieci niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotni. Znajduje jednego 
winnego: nasze Państwo Polskie, naszą politykę zatrudnienia, politykę Ministerstwa 
Socjalnego, które dzieli te środki i kieruje niepotrzebnie. Podobnie jest jak z projektami 
unijnymi, gdzie u góry wiedzą, na co gminy mają wydać pieniądze, np. na drogi ale autostrady 
(w gminie autostrady nie wybuduje się). Nawiązała do wypowiedzi Pani sołtys sołectwa 
Krągi, która mówiła o projektach i wnioskach, które naleŜy składać. Powiedziała, Ŝe my 
składamy te wnioski: do Fundacji Polsko-Amerykańskiej, do róŜnych stowarzyszeń, do 
Ministerstwa Kultury. My te pieniądze zdobywamy, tylko Ŝe one są pieniędzmi znaczonymi 
na określony cel, na określone działanie. To, Ŝe świetlice są w tragicznym stanie my wiemy. 
W momencie, kiedy funkcjonowały środki unijne, remontowaliśmy świetlice praktycznie od 
podstaw, wyposaŜyliśmy je. Jeśli będą pieniądze, będziemy remontować kolejne świetlice. 
Wie, Ŝe juŜ na pewno nie będzie pieniędzy na drogi wewnętrzne i o tym się mówi bardzo 
głośno. Odnosząc się do poruszonej kwestii ZOZ-u przez radnego Turleja zwróciła się z 
prośbą, aby swoje pytanie złoŜył do Narodowego Funduszu Zdrowia, bo tam podpisuje się 
kontrakty. Na Borne Sulinowo kontrakt przewiduje jakąś tam kwotę w zaleŜności od ilości 
pacjentów. DPS-y nie mogą zatrudniać lekarzy, korzystają jak gdyby z kontraktu NFZ i ci 
ludzie wliczeni są w kontrakt, który zawiera ZOZ. Powiedziała, Ŝe nie chce krytykować czy 
uwłaczać starszym ludziom schorowanym, dla których jedyną rozrywką jest bardzo często, Ŝe 
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idą do lekarza z opiekunkami, ale dla tego potencjalnego mieszkańca DPS-u przypadają 
konkretne pieniądze. Dzięki tym konkretnym pieniądzom ZOZ moŜe zakontraktować dwie 
usługi lekarza rodzinnego, moŜe zakontraktować usługi chirurgiczne, ale za te pieniądze moŜe 
równieŜ zatrudnić lekarzy na umowę o pracę, a takich lekarzy specjalistów mamy. Mamy w tej 
chwili równieŜ lekarza pediatrę, który jest teŜ opłacany ze środków ZOZ-u. Tyle, ile ZOZ 
zarobi, zaoszczędzi ewentualnie na kontrakcie, tylu lekarzy moŜemy mieć. Zwracając się do 
radnego Turleja powiedziała, Ŝe będzie miał okazję zapytać i uszczegółowić jej odpowiedź na 
posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ-u, która odbędzie się niebawem i na które go zaprosiła. 
 

− Radna Magdalena Bugiel zwróciła się do radnego powiatu Artura Bieńkowskiego i 
powiedziała, Ŝe na zebraniach przedwyborczych na stanowisko burmistrza mówił, Ŝe ma 
znajomych, kogoś, z kim mógłby podjąć rozmowy na temat przyciągnięcia inwestorów - 
chodziło o firmę Kabel. Zapytała, czy mógłby wesprzeć Gminę Borne Sulinowo w tym 
względzie. 
 
Radny powiatu Artur Bieńkowski odpowiedział, iŜ rozmawiał z dyrektorem Świtajem, który 
obiecał, Ŝe temat nie jest zamknięty. Mimo, Ŝe w Drawsku Pomorskim budowali, moŜna 
wrócić do rozmów o dalszym rozwoju tego zakładu. Obiecał, Ŝe skontaktuje się z dyrektorem. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe kaŜdy właściciel, kaŜdy 
przedsiębiorca patrzy przede wszystkim na to, na czym moŜe zarobić, jak zatrudnić najtańszą 
siłę roboczą i czeka na lepsze sprzyjające czasy. Wbrew temu, co się mówi, my jesteśmy 
dobrym rynkiem, bo przedsiębiorca, który zaczyna moŜe starać się o róŜnego rodzaju ulgi. Nas 
interesuje rozwój firmy RIMASTER. Jest po spotkaniu z przedstawicielem zarządu tej firmy, 
interesuje ich Czaplinek i Borne Sulinowo. Czaplinek i Borne Sulinowo są jedynymi 
miejscami w Polsce, gdzie te elementy się produkuje. W Bornem Sulinowie szukali nowych 
pomieszczeń - gotowej hali i znaleziono taką halę na terenie dawnego Matexu. 
Poinformowała, Ŝe pojechała do Pana Syndyka, odbyły się rozmowy, padła konkretna cena, 
ale na tą cenę Syndykowi musi wyrazić zgodę Sędzia. Będą dalej trwały rozmowy, ale juŜ w 
nich nie będzie uczestniczyła. 
 

− Radny Rafał Turlej zwrócił się do Pani Burmistrz i powiedział, Ŝe zna jej stanowisko odnośnie 
specjalnych stref ekonomicznych. Jednak coraz więcej miast do nich przystępuje, ostatnio 
Bobolice podpisały deklarację wstępną ze słupską strefą. Zapytał, czy u nas nie moŜna, czy 
dzięki temu nasza gmina by zyskała moŜe prędzej inwestora i chociaŜ w części złagodzony by 
został problem bezrobocia. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe strefy ekonomiczne miały 
istnieć do 2018 roku, ale ich działalność została przedłuŜona do 2020 roku. W międzyczasie w 
ramach tych stref ekonomicznych podstawowych powstały tzw. podstrefy ekonomiczne. Taka 
podstrefa ekonomiczna powstała równieŜ w Szczecinku i do dzisiaj szuka inwestora. Aby 
stworzyć podstrefę ekonomiczną - Bobolice zgłosiły akces, my teŜ moŜemy złoŜyć akces do 
podstrefy, która znajduje się w Szczecinku, gdzie 70% jest pustej powierzchni - to trzeba ją 
zabezpieczyć w podstawowe media, a więc drogi dojazdowe, prąd i inne. Bobolice zgłosiły 
swój akces do podstrefy koszalińskiej, taki akces zgłosił równieŜ Białogard. To nie jest tak, Ŝe 
my moŜemy stworzyć strefę. Jedyny teren jaki mamy i moglibyśmy zmieniać plan w kierunku 
stworzenia miejsc pod inwestycje to jest nasz teren na terenie Kłomina. W mieście Borne 
Sulinowo mamy substancję miejską a wokół lasy państwowe. Dla duŜego inwestora nie mamy 
miejsca, a poza tym w Bornem Sulinowie musimy dbać o to, co mamy - najbardziej o klimat. 
Nie wpuścimy tu Ŝadnego inwestora, który nie będzie Ŝył w zgodzie z naszym środowiskiem. 
Na małą produkcję jesteśmy otwarci - mamy miejsca. Nie mamy juŜ Ŝadnych hal, wszystko 
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zostało sprzedane. Na koniec stwierdziła, Ŝe strefa ekonomiczna to jest mrzonka, która odŜywa 
co 4 lata. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podsumowując powiedział, Ŝe od 1994 roku 
przeszliśmy długą drogę przekształcania terenów powojskowych, a do tej pory nikt tego nie 
robił na taką skalę w Europie. KaŜda utrata chociaŜby jednego miejsca pracy to jest spór dla 
nas wszystkich. 

 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Sprawozdanie z 
działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w 2014 roku, 
realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej”. 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali sprawozdanie z 
realizacji planu finansowego oraz działalności merytorycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2014.  
PowyŜsze sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o 
opinie. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 
 "Po przeanalizowaniu sprawozdania z działalności i z realizacji planu finansowego 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej komisja stwierdza, Ŝe zostało ono przygotowane 
bardzo przejrzyście i uwzględnia szczegółowe informacje na temat realizowanych zadań przez 
Ośrodek tj. zadań własnych i zleconych. Wykonanie planu finansowego nie budzi zastrzeŜeń, nie 
stwierdzono przekroczeń w Ŝadnym rozdziale i paragrafie klasyfikacji budŜetowej. 

 Z przedstawionego sprawozdania oraz wypowiedzi Kierownika OPS wynika, Ŝe podobnie 
jak w latach ubiegłych, w roku budŜetowym 2014 największe problemy wystąpiły  
w realizacji zadań własnych, a dotyczyły odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej oraz 
wypłaty dodatków mieszkaniowych.  

W powyŜszych formach pomocy powstały zaległości w opłatach za miesiące październik, listopad 
i grudzień 2014 r. na łączną kwotę 137.241,06 zł. Zaległości te nie nastąpiły z winy Ośrodka,  
a przede wszystkim z tego, iŜ nie została przekazana pełna dotacja na te cele z budŜetu Gminy 
Borne Sulinowo na 2014 rok, o którą wnioskował OPS. O zwiększenie środków w planie 
finansowym na powyŜsze formy pomocy Kierownik Ośrodka wnioskował do Burmistrza Bornego 
Sulinowa w trakcie roku 2014, jednakŜe do końca roku budŜetowego 2014 nie została przekazana 
pełna wnioskowana kwota, co skutkowało powstaniem zobowiązań wymagalnych. Kwota 
zobowiązań wymagalnych została uregulowana w styczniu 2015 r. ze środków finansowych 
zaplanowanych na realizację powyŜszych wydatków z budŜetu Ośrodka na 2015 rok. Z 
wypowiedzi Kierownika OPS wynika, Ŝe od kilku lat obserwują coraz większe zainteresowanie 
podopiecznych pobytem w domu pomocy społecznej, a spowodowane to jest głównie starzeniem 
się społeczeństwa naszej gminy. O tę formę wsparcia ubiegają się głównie osoby samotne, nie 
mające pomocy ze strony osób najbliŜszych. W dodatkach mieszkaniowych równieŜ obserwuje się 
tendencję wzrostową stawek dodatków, która wynika z trudnej sytuacji finansowej mieszkańców 
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spowodowanej utratą pracy. PoniewaŜ sytuacja ta powtarza się juŜ od 2011 roku, Komisja uwaŜa 
za zasadne konstruowanie budŜetu tej jednostki na dany rok budŜetowy w zakresie planowania 
środków finansowych na opłaty za pobyt osób z terenu naszej gminy w domach pomocy 
społecznej oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych w takiej wysokości, aby na koniec roku 
budŜetowego nie powstawały tak znaczne zobowiązania wymagalne.  

Komisja poddaje równieŜ pod rozwagę podjęcie działań w kierunku utworzenia na terenie gminy 
zespołu mieszkań chronionych, aby zmniejszyć wydatki na utrzymanie pensjonariuszy w domach 
pomocy społecznej. 

 Zaniepokojenie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej budzi niskie wykonanie dochodów  
z tytułu odzyskania od dłuŜników alimentacyjnych zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
wypłaconych osobom uprawnionym do alimentów. Pomimo prowadzonych przez Ośrodek 
postępowań w zakresie poprawienia skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych od 
dłuŜników alimentacyjnych, przewidzianymi przepisami prawa, zwrócone kwoty są niewielkie, 
bowiem zazwyczaj osoby zobowiązane do alimentacji nie posiadają Ŝadnego majątku, nie 
podejmują zatrudnienia, są na utrzymaniu rodziców. Jest to sytuacja niezaleŜna od Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdyŜ zwrot naleŜności przez dłuŜników alimentacyjnych 
jest od wielu lat problemem w całym kraju. 

Reasumując, Komisja BudŜetowo-Gospodarcza oceniła pozytywnie działalność Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, nie 
wnosząc uwag.". 

Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 

 
Następnie przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 

"Analizując sprawozdanie z funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bornem Sulinowie Komisja Rozwoju stwierdza, Ŝe zostało ono przygotowane  
w przejrzystej formie i uwzględnia realizację planu finansowego w poszczególnych rozdziałach 
budŜetu oraz przedstawia strukturę organizacyjną z podziałem i opisem wszystkich działań  
z zakresu pomocy społecznej, realizowanych w ramach zadań własnych i zleconych ze środków 
wojewody. 

 W przedłoŜonym sprawozdaniu szczegółowo opisano strategię działalności statutowej 
Ośrodka, zatrudnienie, dostępność i poziom świadczonych usług oraz wykonanie budŜetu  
w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budŜetowej. W sprawozdaniu uwzględniono 
równieŜ działalność jednostek funkcjonujących przy Ośrodku, tj. Środowiskowego Domu 
Samopomocy, Centrum Wolontariatu, Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie, Klubu Aktywnego Seniora „AS”, a więc instytucji i stowarzyszeń, które 
niosą pomoc szczególnie osobom starszym, osobom niepełnosprawnym i zagroŜonym 
wykluczeniem społecznym, jak równieŜ pozwalają interesująco, przyjemnie i aktywnie spędzić 
czas wolny. Komisja zainteresowała się działaniami związanymi z wyposaŜeniem i doposaŜeniem 
Środowiskowego Domu Samopomocy, który od 1 stycznia 2015 roku jest jednostką samodzielną. 
W trakcie dyskusji radnych z udziałem Kierownika OPS poruszono kwestie licznych obszarów 
obowiązkowej działalności zleconej do realizacji przez instytucję taką jak MGOPS np.: program 
„Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”, niestety w strukturze proporcji wydatków coraz 
większe koszty ponosić ma gmina, obciąŜając skromny budŜet samorządowy. Na posiedzeniu 
komisji poruszono problem odpłatności gminy za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy 
społecznej, zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym, generującym duŜe koszty  
i powodującym zaległości wymagalne. Komisja widzi potrzebę rozwiązania tego problemu 
poprzez stworzenie mieszkań chronionych, tym bardziej, Ŝe obserwuje się coraz większe 
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zainteresowanie podopiecznych pobytem w domu pomocy społecznej. Radni uzyskali informację 
o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego i wysokich naleŜnościach od dłuŜników 
alimentacyjnych tytułem wypłaconych świadczeń. Rozwiązanie tego problemu społecznego to 
taki współczesny „węzeł gordyjski”, tym bardziej, iŜ ustawa nakłada obowiązek informowania 
organów o działaniach podjętych wobec dłuŜnika, co powoduje wzrost kosztów obsługi świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego. 

 Reasumując, Komisja Rozwoju oceniła pozytywnie działalność Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz realizację zadań z zakresu pomocy 
społecznej, nie wnosząc uwag.". 

 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do informacji 
zawartych w sprawozdaniu. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z 
realizacji planu finansowego oraz działalności merytorycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 2014: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, Ŝe Rada Miejska w Bornem Sulinowie 
przyj ęła jednogłośnie sprawozdanie z realizacji planu finansowego oraz działalności 
merytorycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w roku 
2014. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 10 pn. „Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bornem Sulinowie za 2014 rok  (w tym: baza podlegająca bibliotece, działalność 
bibliotek, działania w zakresie organizacji imprez) i planowana działalność w 2015 roku”. 
 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali pisemne sprawozdanie 
dotyczące działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za rok 2014. 
PowyŜsze sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Powiedział teŜ, Ŝe komisje problemowe Rady Miejskiej równieŜ tym tematem się zajmowały  
i zwrócił się do przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju  
o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 
 "Komisja BudŜetowo-Gospodarcza zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności  
i wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2014 rok.  
W 2014 roku wystąpiły przypadki przekroczenia niektórych pozycji kosztów rodzajowych, 
szczególnie dotyczących zuŜycia materiałów i energii oraz usług obcych. Na wzrost powyŜszych 
kosztów miały wpływ konieczność zakupu materiałów i usług związanych z organizacją imprez, 
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które nie były przewidziane w planie finansowym jednostki, a wynikły w trakcie roku 
budŜetowego. Poniesione koszty nie oznaczają, Ŝe w takiej wysokości dokonano wydatków  
z budŜetu 2014 roku, gdyŜ do kosztów zaliczane są wszystkie faktury dotyczące 2014 r.,  
a wystawione np. w styczniu czy lutym 2015 roku. 

Z wypowiedzi Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej wynikało, Ŝe jednostka ma płynność 
finansową i wszystkie rodzaje wydatków są regulowane na bieŜąco. Tym niemniej wskazanym 
byłoby przeznaczanie z budŜetu gminy większych środków finansowych na imprezy 
organizowane przez bibliotekę. 

Oferta biblioteki w zakresie działalności statutowej i organizacji imprez była dość szeroka  
i zróŜnicowana. Wiele imprez zorganizowano przy udziale środków pochodzących  
z przychodów własnych i ze środków otrzymanych od sponsorów.   

Reasumując, Komisja BudŜetowo-Gospodarcza pozytywnie oceniła działalność Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, w tym wykonanie planu finansowego za 2014 rok, nie wnosząc uwag.". 

Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 
 

Po tym przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 

"Komisja, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bornem Sulinowie w 2014 roku stwierdza, Ŝe zostało ono rzetelnie i dobrze 
przygotowane pod względem merytorycznym.  

W sprawozdaniu bardzo szeroko przedstawiono obszary działalności i realizowane 
przedsięwzięcia kulturalne oraz kalendarz imprez stałych organizowanych przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną, jak równieŜ imprezy współorganizowane z innymi jednostkami.  
Sprawozdanie zawiera charakterystykę dotyczącą organizacji imprez masowych oraz realizacji 
misji poprzez szeroką i róŜnorodną ofertę skierowaną do mieszkańców i turystów. Komisja 
stwierdza, Ŝe Biblioteka jest instytucją poszukującą i wprowadzającą nowe formy działalności. 
Jako samorządowa instytucja kultury wypełnia właściwie swoje funkcje i zadania. 

Opracowanie prezentuje dane na temat struktury, zasobów ludzkich jak i wyposaŜenia  
w sprzęt Biblioteki Miejskiej. Miejska Biblioteka Publiczna jest instytucją świadczącą szeroki 
zakres usług na rzecz stowarzyszeń, instytucji, klubów i innych oddając do dyspozycji swoją bazę, 
sprzęt i obsługę. 

Na podkreślenie zasługuje fakt podejmowanych działań w zakresie pozyskiwania 
dodatkowych środków na działalność jednostki, bowiem dzięki realizowanym projektom nastąpiło 
poszerzenie oferty kulturalnej, edukacyjnej i artystycznej jednostki. Komisja pozyskała od 
Dyrektora MBP informacje na temat dwóch planowanych do realizacji projektów, tj. stworzenie 
grupy fotograficznej z wyposaŜeniem jej w profesjonalny sprzęt oraz ciekawa propozycja dla 
rodziców małych dzieci - działanie pod nazwą „Małe przedszkole”. Jest to ciekawe uzupełnienie 
stałej oferty Biblioteki Miejskiej. 
Reasumując, Komisja Rozwoju oceniła pozytywnie prowadzoną działalność statutową jednostki i 
nie wniosła Ŝadnych uwag.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnych, czy mają jakieś uwagi  
i pytania do sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie przyjęcie 
sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za rok 2014: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, Ŝe Rada Miejska w Bornem Sulinowie 
przyj ęła jednogłośnie sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem 
Sulinowie za rok 2014. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i 
Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2014 rok  (w tym: baza podlegająca centrum, działalność 
świetlic wiejskich, działania w zakresie kulturalno-rekreacyjnym i organizacji imprez) i 
planowana działalność w 2015 roku”. 
 
 
Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali pisemne sprawozdanie 
dotyczące działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2014 rok. 
PowyŜsze sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji Rozwoju oraz Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji o następującej treści: 

"Komisja Rozwoju zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Centrum Kultury  
i Rekreacji w Bornem Sulinowie, jak równieŜ wysłuchała wyjaśnień przedstawionych przez 
Dyrektora Centrum. 

Sprawozdanie jest obszerne i czytelne, zawarto w nim opis pełnego zakresu działań 
instytucji. CKiR realizuje szerokie spektrum zadań od organizacji imprez rekreacyjno-sportowych 
poprzez wydarzenia kulturalne do opieki nad obiektami rekreacyjno-sportowymi, terenami zieleni 
miejskiej, świetlicami wiejskimi oraz miejscami wypoczynku letniego. Jak wynika ze 
sprawozdania Centrum organizuje i współorganizuje wiele wydarzeń i przedsięwzięć  
o charakterze sportowym czy kulturalnym. Obiekty pozostające w zarządzaniu CKiR-u są 
miejscem nauki i doskonalenia umiejętności ruchowych, realizacji pasji róŜnej maści środowisk 
artystów. Jest miejscem realizacji potrzeb i zainteresowań dzieci niepełnosprawnych.  

 Centrum Kultury i Rekreacji jest instytucją tworzącą i realizującą oraz współrealizującą 
róŜnorodną ofertę skierowaną do szerokiej grupy odbiorców, np.: Zlot Pojazdów Militarnych, 
Targi Chleba i Miodu, Plener malarsko-rzeźbiarski czy doŜynki gminne. Komisja wysoko oceniła 
organizację tych produktów. 

W sprawozdaniu przedstawiono takŜe informację o działalności świetlic wiejskich z terenu 
Gminy Borne Sulinowo. Komisja stwierdza, Ŝe biorąc pod uwagę środki finansowe zaplanowane 
w budŜecie, oferta CKiR w zakresie działalności kulturalnej i organizowanych imprez o róŜnym 
charakterze jest na odpowiednim poziomie. Zdaniem komisji naleŜałoby zwiększyć ilość imprez 
sportowych i rekreacyjno-sportowych o charakterze masowym.  

Komisja uwaŜa równieŜ, iŜ naleŜy podjąć działania zmierzające do opracowania  programu 
i przedstawienia koncepcji działania oraz planów i oczekiwań w stosunku do świetlic wiejskich. 
Na podstawie tego dokumentu naleŜy zdecydować o kontynuacji systematycznej modernizacji 
kolejnych świetlic wiejskich lub zaniechaniu takich działań, jeśli te działania nie korelowałyby ze 
strategią przyjętą w Gminie Borne Sulinowo. Radni zauwaŜyli związek standardu świetlicy  
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z jakością oferty programowej, a te dwa aspekty mają wpływ na większą ilość beneficjentów  
w wyremontowanych obiektach. 

Członkowie komisji zwrócili uwagę na fakt braku działań odnośnie modernizacji 
pomostów w miejscowości Łubowo.  
 Zdaniem komisji naleŜy ponownie wrócić do tematu zagospodarowania, modernizacji  
i podnoszenia standardu miejsc przeznaczonych do kąpieli oraz zastanowić się nad przyszłością  
i koncepcją rozwoju oraz lokalizacji pola namiotowego w Bornem Sulinowie. 
 Komisja przychyla się do propozycji, iŜ naleŜałoby podjąć działania w celu modernizacji  
i remontów urządzeń umieszczonych na placach zabaw na strefach rekreacyjnych, sugerując 
jednocześnie, aby tam gdzie to moŜliwe wykorzystać okres gwarancji tych obiektów. 
 Konkludując, Komisja Rozwoju oceniła pozytywnie prowadzoną działalność statutową 
jednostki.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał 
opinię komisji o następującej treści: 
 " Komisja BudŜetowo-Gospodarcza zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności oraz  
z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji za rok 2014. W trakcie roku 
budŜetowego wystąpiły przekroczenia w niektórych pozycjach kosztów rodzajowych, szczególnie 
w pozycji "Usługi obce", gdzie na plan 199.204,00zł wykonano 369.427,07zł, co stanowi 185% 
planu, czyli przekroczono o 170.223,07zł. Z uzyskanych na posiedzeniu komisji wyjaśnień 
wynika, Ŝe znaczna część tych kosztów związana jest z organizacją imprez,  
a szczególnie wzrostem cen na usługi w tym zakresie, których nie są w stanie przewidzieć przy 
konstruowaniu planu finansowego na dany rok budŜetowy.  

NadwyŜkę kosztów poniesionych i przekroczonych w stosunku do planu pokryto przychodami 
własnymi wypracowanymi przez Centrum Kultury i Rekreacji. 

Analizując działalność Centrum Kultury i Rekreacji w 2014 roku, w oparciu o przedstawione 
informacje oraz własne spostrzeŜenia, komisja wyraziła zaniepokojenie brakiem szerszej 
działalności w niektórych świetlicach wiejskich, m.in. w przedmiocie organizowania imprez na 
rzecz środowisk lokalnych. Ze sprawozdania wynika, Ŝe w niektórych świetlicach wiejskich duŜo 
się dzieje np. w Juchowie, Piławie i Radaczu, natomiast są świetlice, w których ta liczba imprez 
jest znikoma, albo w trakcie 2014 roku nie zorganizowano Ŝadnej imprezy mającej na celu 
integrację lokalnej społeczności. Zdaniem komisji świadczy to o tym, Ŝe niektóre świetlice 
funkcjonują bez planów pracy i nadzoru ze strony Dyrektora Centrum, a pełnią jedynie rolę 
przechowalni.  

 Reasumując, Komisja BudŜetowo-Gospodarcza oceniła pozytywnie działalność Centrum 
Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, w tym wykonanie planu finansowego za 2014 rok.". 

Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 

 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnych, czy mają jakieś uwagi  
i pytania do sprawozdania z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie przyjęcie 
sprawozdania z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2014 rok: 
- za głosowało 13 radnych, 
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- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, Ŝe Rada Miejska w Bornem Sulinowie 
przyj ęła jednogłośnie sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem 
Sulinowie za 2014 rok. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 12 pn. „Przyjęcie raportu z wykonania Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo w 2014 roku”. 
 
 
Ad 12. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali sprawozdanie  
z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo w 2014 roku. 
PowyŜsze sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rozwoju o opinię na temat sprawozdania  
z realizacji przedmiotowego programu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię o następującej treści: 
 "Komisja Rozwoju nie wniosła uwag i oceniła pozytywnie podejmowane działania 
dotyczące profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, wychowawczej  
i zapobiegawczej w zakresie problematyki narkomanii. W sprawozdaniu szczegółowo opisano 
realizację zadań przyjętych do wykonania w Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. 
Na podkreślenie zasługuje fakt zatrudnienia psychologa w Punkcie Konsultacyjnym, który 
udzielał porad w zakresie problematyki związanej z zaŜywaniem narkotyków i postępowaniem  
z osobami uzaleŜnionymi. 
DuŜy nacisk połoŜono na organizację zajęć profilaktyczno-wychowawczych w świetlicach 
szkolnych oraz świetlicach wiejskich, a takŜe na organizację wolnego czasu dzieci  
i młodzieŜy. Zdaniem komisji najwaŜniejsze jest szerzenie profilaktyki zdrowego trybu Ŝycia 
wśród dzieci i młodzieŜy, a uczestnictwo dzieci i młodzieŜy we wszelkich organizowanych 
zajęciach jest alternatywą do efektywnego spędzania czasu wolnego. 
W 2014 roku zrealizowano takŜe szkolenia dotyczące przeciwdziałania narkomanii, w których 
uczestniczyli pracownicy socjalni, nauczyciele, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dzielnicowi Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie. 
Uczestnicy tych szkoleń pogłębili umiejętność wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących 
na prawdopodobieństwo zaŜywania narkotyków i postępowania z osobami uzaleŜnionymi.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania do 
sprawozdania z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie przyjęcie 
sprawozdania z Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, Ŝe Rada Miejska w Bornem Sulinowie 
przyj ęła jednogłośnie sprawozdanie z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy Borne Sulinowo w 2014 roku. 
 
 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 13 pn. „Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w 2014 roku”. 
 
 
Ad 13. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali sprawozdanie  
z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy dla Gminy Borne Sulinowo w 2014 roku. 
PowyŜsze sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rozwoju o opinię na temat sprawozdania  
z realizacji przedmiotowego programu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię o następującej treści: 
 "Komisja Rozwoju nie wniosła uwag i oceniła pozytywnie działania  prowadzone w 2014 
roku przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie 
rozpatrywania zgłoszeń występowania przypadków przemocy domowej na terenie Gminy Borne 
Sulinowo. Zdaniem komisji Zespół Interdyscyplinarny działa aktywnie, podejmując 
natychmiastowe działania w rodzinach, w których występuje przemoc zarówno fizyczna jak  
i psychiczna. Do kaŜdego zgłoszenia powoływano grupy robocze, do których zadań naleŜała praca 
z rodziną dotkniętą przemocą, opracowanie i realizacja planu pomocy, monitorowanie, a takŜe 
dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin i efektów tych działań.  
Efektem działań mających na celu pomoc rodzinom, w których występowała przemoc, jest 
zakończenie w 10 przypadkach postępowania prowadzonego w ramach tzw. "Niebieskiej Karty", 
w tym 7 kart z 2012 r. i 3 kart z 2013 r. 
Zdaniem komisji duŜą rolę odgrywa praca psychoterapeuty zatrudnionego w Punkcie 
Konsultacyjnym dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, który w sposób profesjonalny 
przekazywał niezbędną wiedzę w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, korzystania 
z róŜnych instytucji słuŜących pomocą, a takŜe udzielał wsparcia osobom pokrzywdzonym w 
przezwycięŜeniu trudnych sytuacji Ŝyciowych. W 2014 roku w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób 
Dotkniętych Przemocą w Rodzinie wsparcie psychologiczne otrzymało 25 osób w ramach 101 
godzin terapeutycznych. Zadania Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie realizowane były równieŜ w szkołach na terenie Gminy Borne 
Sulinowo poprzez m.in. apele i przedstawienia o tematyce przeciwdziałania przemocy, 
rozprowadzanie gazetek szkolnych dotyczących przeciwdziałania przemocy, uczestniczenie w 
spotkaniach, pogadankach, prelekcjach i warsztatach, na których omawiana była powyŜsza 
tematyka, przeprowadzanie ankiet w celu diagnozy problemu, dyŜury nauczycieli, indywidualne 
terapie pedagogiczne, wyświetlanie filmów edukacyjnych.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania do 
sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w 2014 roku. 
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Pytań nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie przyjęcie 
sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Borne Sulinowo w 2014 roku: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, Ŝe Rada Miejska w Bornem Sulinowie 
przyj ęła jednogłośnie sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Borne Sulinowo w 2014 
roku. 
 
Po tym ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady i przystąpił do realizacji pkt 14 pn. „Podjęcie 
uchwał w sprawach” - aktualnie w Sesji uczestniczyło 12 radnych. 
 
 
Ad 14. 
Podjęcie uchwał.  
 
 
14.1 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy rozpatrzenia 
skargi na działania Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. Wszyscy radni 
otrzymali treść skargi i wyjaśnienia Dyrektora Centrum. Skargę rozpatrywała Komisja Rewizyjna, 
która wypracowała stanowisko, a które kaŜdy z radnych otrzymał. Zapytał, czy ktoś chciałby 
jeszcze coś spytać w tej sprawie. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 marca 2015 r.  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bornem Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
14.2 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borne Sulinowo. Po 
tym zwrócił się do przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o 
opinie odnośnie projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja wydała równieŜ opinię 
pozytywną. 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
W trakcie omawiania przedmiotowego projektu uchwały na obrady powróciła radna Irena Lis - 
aktualnie w sesji uczestniczyło 13 radnych. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VI/54/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 marca 2015 r.  
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
14.3 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego 
nr 5 połoŜonego w m. Silnowo 18 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i 
zabudowanych działkach gruntu) i zapytał o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VI/55/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 marca 2015 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
14.4 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego nr 2 
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połoŜonego w m. Juchowo 39 wraz z pomieszczeniami przynaleŜnymi i udziałem w częściach 
wspólnych budynku i działce gruntu) i zapytał o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VI/56/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 marca 2015 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
14.5 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego nr 1 
połoŜonego w m. Krągi 55 wraz z pomieszczeniami przynaleŜnymi i udziałem w częściach 
wspólnych budynku i działkach gruntu) i zapytał o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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 12 radnych, 
- przeciw nie głosował Ŝaden radny, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała Nr VI/57/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 marca 2015 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
14.6 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego nr 2 
połoŜonego w m. Krągi 55 wraz z pomieszczeniami przynaleŜnymi i udziałem w częściach 
wspólnych budynku i działkach gruntu) i zapytał o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
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Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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 11 radnych, 
- przeciw głosował 1 radny, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała Nr VI/58/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 marca 2015 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
14.7 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego nr 3 
połoŜonego w m. Krągi 55 wraz z pomieszczeniami przynaleŜnymi i udziałem w częściach 
wspólnych budynku i działkach gruntu) i zapytał o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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 11 radnych, 
- przeciw głosował 1 radny, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała Nr VI/59/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 marca 2015 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
14.8 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia 
zgody na dzierŜawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. części tj. 62 m2 z nieruchomości oznaczonej dz. nr 12 połoŜonej przy ul. B. 
Chrobrego w m. Borne Sulinowo)  i zapytał o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
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Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VI/60/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 marca 2015 r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do 
protokołu. 
 
 
14.9 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia 
zgody na dzierŜawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. pomieszczenia garaŜowego o pow. 12,16 m2 wraz z gruntem posadowionego na 
nieruchomości oznaczonej dz. nr 11/13 połoŜonej w m. Silnowo) i zapytał o opinię Komisji 
BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VI/61/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 marca 2015 r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do 
protokołu. 
 
 
14.10 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia 
zgody na dzierŜawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. pomieszczenia garaŜowego o pow. 9,60 m2 wraz z gruntem posadowionego na 
nieruchomości oznaczonej dz. nr 11/13 połoŜonej w m. Silnowo) i zapytał o opinię Komisji 
BudŜetowo-Gospodarczej. 
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Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 marca 2015 r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do 
protokołu. 
 
 
14.11 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia 
zgody na dzierŜawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. pomieszczenia garaŜowego o pow. 13,76 m2 wraz z gruntem posadowionego na 
nieruchomości oznaczonej dz. nr 11/13 połoŜonej w m. Silnowo) i zapytał o opinię Komisji 
BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VI/63/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 marca 2015 r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do 
protokołu. 
 
 
14.12 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia 
zgody na dzierŜawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. pomieszczenia o pow. 13,53 m2 wraz z gruntem znajdującego się w budynku nr 24 
w m. Silnowo) i zapytał o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VI/64/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 marca 2015 r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do 
protokołu. 
 
 
14.13 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia 
zgody na dzierŜawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. pomieszczenia o pow. 11,49 m2 wraz z gruntem znajdującego się w budynku nr 24 
w m. Silnowo) i zapytał o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VI/65/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 marca 2015 r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do 
protokołu. 
 
 
14.14 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia 
zgody na najem na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. lokalu uŜytkowego o pow. 79,61 m2 wraz z gruntem znajdującego się w budynku nr 24 w m. 
Silnowo) i zapytał o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VI/66/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 marca 2015 r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na najem na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
14.15 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy uŜyczenia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 567 m2 z nieruch. 
gruntowej oznaczonej dz. nr 62/34 połoŜonej w m. Borne Sulinowo na okres 50 lat) i zapytał o 
opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VI/67/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 marca 2015 r.  
w sprawie uŜyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
 
14.16 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy uŜyczenia 
nieruchomości stanowiącej własność osób prywatnych (dot. przejęcia w uŜyczenie części tj. 
489,670 m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej dz. nr 62/17 połoŜonej w m. Borne Sulinowo 
na okres 50 lat) i zapytał o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VI/68/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 marca 2015 r.  
w sprawie uŜyczenia nieruchomości stanowiącej własność osób prywatnych została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
 
14.17 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy przekazania w 
uŜyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieodpłatnego 
uŜyczenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie na okres do 10 lat 
części gruntu tj. 750 m2 z nieruchomości zabudowanej oznaczonej dz. nr 41/10 oraz części 
budynku administracyjno-biurowego o pow. 485,05 m2oznaczonego dz. nr 41/6  połoŜonych w m. 
Borne Sulinowo) i zapytał o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VI/69/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 marca 2015 r.  
w sprawie przekazania w uŜyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
 
14.18 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy przekazania w 
uŜyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo (dot. części gruntu tj. 
1182 m2 z nieruchomości oznaczonej dz. nr 3/27 połoŜonej w m. Borne Sulinowo na okres do 3 
lat) i zapytał o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VI/70/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 marca 2015 r.  
w sprawie przekazania w uŜyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
 
14.19 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy uŜyczenia 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo (uŜyczenie części nieruchomości 
dla Powiatu Szczecineckiego na czas nieokreślony) i zapytał o opinię Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VI/71/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 marca 2015 r.  
w sprawie uŜyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
 
14.20 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Borne Sulinowo i zapytał o opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji 
Rozwoju. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VI/72/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 marca 2015 r.  
w sprawie przyj ęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 
 
14.21 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy utworzenia 
odrębnego obwodu głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w 
związku z zarządzonymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i zapytał o opinię 
Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VI/73/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 marca 2015 r.  
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulinowie w związku z zarządzonymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 
 
14.22 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy ustalenia 
wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie i zapytał o 
opinie Komisji Rozwoju i Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja wydała opinię 
negatywną i przeczytał uzasadnienie w brzmieniu: "Obowiązujące diety dla radnych Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie w stosunku do ustalonych diet w gminach ościennych, są na 
jednym z najniŜszych  poziomów w Powiecie Szczecineckim i nie były korygowane od 2009 roku. 
Zasadne wydaje się urealnienie wysokości tych diet. 
Jednak ostatnie wydarzenia wpływające na sytuację społeczno-ekonomiczną Bornego Sulinowa 
(likwidacja zakładu pracy i mająca nastąpić podwyŜka cen wody i ścieków), aktualnie dają 
motywy do zastanowienia się ze względów etycznych nad propozycją podwyŜszenia wysokości 
diet.". 
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Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, Ŝe rozmawiano na ten temat, były burzliwe 
dyskusje i róŜne zdania były prezentowane w tej sprawie. Po tym zapytał, czy są jeszcze jakieś 
uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 7 radnych, 
- przeciw głosowało 3 radnych, 
- wstrzymało się od głosu 3 radnych. 
 
Uchwała Nr VI/74/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 marca 2015 r.  
w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie została podjęta i stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
 
 
14.23 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy nie wyraŜenia 
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na rok 2016  
i zapytał o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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 12 radnych, 
- przeciw głosował 1 radny, 
- głosów wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VI/75/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 marca 2015 r.  
w sprawie nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2016 została podjęta i stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
 
 
14.24 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 
122.464,99zł, zmniejszenia dochodów o kwotę 325.824,88zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 
202.075,89zł). Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i 
Komisji Rozwoju o opinie odnośnie projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały, z wyjątkiem zmian dotyczących wypłaty miesięcznych diet 
radnym. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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 8 radnych, 
- przeciw nie głosował Ŝaden radny, 
- wstrzymało się od głosu 5 radnych. 
 
Uchwała Nr VI/76/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 marca 2015 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok została 
podjęta i stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
 
 
14.25 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2032 i zwrócił 
się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VI/77/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 marca 2015 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2015-2032 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
 
 
Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 38 i nr 39 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 15 pn. „Interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych”. 
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Ad 15. 
 
 
W punkcie sesji "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głos zabrali: 
 
− Radny Dariusz Palicki zapytał Panią Burmistrz, jak wygląda na dzień dzisiejszy sprawa jeziora 

Pile, bo kończy się dzierŜawa i wie, Ŝe Pani Burmistrz podejmuje odpowiednie działania. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe na najbliŜsze 10 lat Ŝadne 
miasto, Ŝadna gmina nie jest w stanie przejąć jeziora. Ustawa o komunalizacji jezior nie 
ujrzała nawet pierwszego czytania, natomiast podjęta została nowa ustawa i do tego 
rozporządzenie, które przewiduje, Ŝe z automatu dotychczasowi dzierŜawcy otrzymują jak 
gdyby przedłuŜenie tej dzierŜawy na okres 10 lat. Jeziora przepływowe są tylko i wyłącznie 
przekazywane dla gospodarki rybackiej, co oznacza odławianie i sprzedaŜ ryb. Dopuszczalne 
jest równieŜ stosowanie agregatów w określonych porach roku. Warunkiem uzyskania 
przedłuŜenia dzierŜawy jest uzyskiwanie pozytywnej oceny gospodarowania zasobami. 
DzierŜawcy uzyskują pozytywne oceny od Marszałka Województwa. Pan Minister Gawłowski 
napisał, Ŝe to co się dzieje na jeziorach, czyli gospodarzenie akwenami, nie przeszkadza w 
Ŝaden sposób turystycznemu wykorzystaniu jeziora, budowaniu infrastruktury wokół jezior. 
Poinformowała, Ŝe odbyła równieŜ wyjazd do Poznania i rozmawiała z Panią Prezes, która 
była dokładnie obeznana w temacie. W spotkaniu tym uczestniczył teŜ Pan Getke, 
dysponowała równieŜ pismami ze związku wędkarskiego i z naszego koła wędkarskiego. 
Spotkanie odbyło się w obecności radcy prawnego, pracowników merytorycznych i uzyskała 
informację, Ŝe nikt nie złamie ustawy, która obowiązuje. Powiedziała, Ŝe są jeszcze dwie 
moŜliwości. Pierwsza to spotkanie się z Panem Gospodarkiem, Panem Ministrem, Panią 
Prezes na neutralnym gruncie i dyskusja o tym, Ŝeby Pan Gospodarek zgodził się na to, Ŝe nie 
będzie odławiał oprócz sielawy i węgorza nic, a my ewentualnie z dotacji z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska moŜemy zarybiać jezioro. Jest teŜ druga propozycja (o niej 
rozmawiała z wędkarzami) wyłączenia jeziora w celu przeprowadzenia jego rewitalizacji z 
gospodarki rybackiej na okres 3 lat. Przez te 3 lata nie moŜe się na jeziorze odbywać amatorski 
połów ryb. Wskazywali na róŜne rzeczy, dysponowali róŜnymi materiałami, wskazywano 
równieŜ na ubogie zaplecze socjalne jakie funduje dzierŜawca rybakom. Pani Prezes wręcz 
powiedziała, Ŝe wszystkie uwagi zgłaszane przez nich do Ministerstwa równieŜ zostały 
odrzucone przez lobby rybackie i wędkarskie. Nie moŜemy zgodzić się na wyłączenie jeziora 
na 3 lata, bo ludzie, którzy do nas przyjeŜdŜają w ogóle nie mogliby kija moczyć.  
Poinformowała równieŜ, Ŝe odbyła się niedawno rozprawa w Poznaniu, bo nie została 
przedłuŜona umowa dzierŜawy, gdzie dzierŜawca z Wielkopolski miał dwie oceny negatywne 
od Marszałka. Sąd równieŜ wyrokiem wskazał, Ŝe takie dwie tylko oceny negatywne o 
gospodarowaniu jeziorem, nie mogą wpłynąć na to, Ŝe się z automatu nie przedłuŜy umowy 
dzierŜawy. Po spotkaniu z wędkarzami, a odbyło się ono w ubiegłym tygodniu, doszli do 
wniosku, Ŝe będą pisać list otwarty do Premiera, do naszych parlamentarzystów z 
Województwa Zachodniopomorskiego i ma nadzieję, Ŝe poprze to stanowiskiem Rada 
Miejska; przyłączy się Czaplinek i Złocieniec. UwaŜa, Ŝe naleŜy iść w kierunku przymuszenia 
do zmiany ustawy. 

 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podsumowując powiedział, Ŝe smutne wieści dotarły, 
czyli 10 lat braku moŜliwości wpływu na gospodarkę rybacką. Problem jest znany od lat, a 
dokładnie od 20 lat. 
Następnie powiedział, Ŝe w tym punkcie radni mają moŜliwość zadawania pytań, ale jednak 
pytania, które wymagają szczególnie obszernej informacji i wyjaśnienia, prosił, Ŝeby składać w 
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formie interpelacji. Tak zrobiła radna Irena Lis, która na sesji 5 lutego złoŜyła interpelację w 
sprawie objęcia kanalizacją miejscowości Kądzielna. Na ww. interpelację została udzielona 
pisemna odpowiedź przez Burmistrza Bornego Sulinowa, której kopię pismem przewodnim 
przesłano radnej. Zachęcił radnych, Ŝeby problemy nurtujące składać w formie interpelacji. 
 
W tym punkcie obrad głos jeszcze zabrała Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska, która 
wyjaśniła radnym sprawę sprzedaŜy mieszkań w Krągach, na które na dzisiejszej sesji zostały 
podjęte przez Radę Miejską stosowne uchwały. Powiedziała, Ŝe budynek, w którym usytuowane 
są te 2 mieszkania, jest w bardzo opłakanym stanie, mieszkania są zdewastowane i wymagają 
kapitalnego remontu, łącznie z wymianą całej sieci instalacji elektryki. Tam nie ma łazienki i 
równieŜ trzeba robić przyłącza. W takim stanie, w jakim są te mieszkania, nie moŜna wprowadzić 
najemców. Są przepisy, które mówią o tym, w jakim stanie oddaje się mieszkanie potencjalnemu 
najemcy. Czekałby nas duŜy remont, Ŝeby kogoś móc wprowadzić. Nie ma teŜ takiej moŜliwości, 
Ŝeby to mieszkanie móc sprzedać za przysłowiową złotówkę. Odbędzie się przetarg i nie mogą 
wystawić do przetargu mieszkania w innej cenie aniŜeli wyceni rzeczoznawca, a rzeczoznawca 
wycenił to mieszkanie na 11.500,00zł. Wystawimy to mieszkanie do pierwszego przetargu w 
cenie rzeczoznawcy, a jeŜeli nikt się nie zgłosi do takiego przetargu moŜemy zorganizować 
przetarg 2 lub 3 razy i obniŜyć cenę, ale nie więcej niŜ do 40%. Innej moŜliwości po prostu nie 
mamy. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 16 pn. „Ustalenie terminu 
następnej sesji”. 
 
 
Ad 16. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, Ŝe następna sesja Rady Miejskiej w 
Bornem Sulinowie odbędzie się 30 kwietnia 2015 r. o godz. 14.30. 
 
Przypomniał teŜ o obowiązku złoŜenia oświadczeń majątkowych przez radnych w terminie do 30 
kwietnia 2015 r. 
 
Następnie złoŜył Ŝyczenia z okazji zbliŜających się Świąt Wielkanocnych.  
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 17 pn. „Zamknięcie 
sesji.”. 
 
Ad 17. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął VI Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 16.40. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 


