
P R O T O K Ó Ł   Nr VII/2015 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 13 kwietnia 2015 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
VII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 13 kwietnia 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. 
Powiedział, Ŝe 2 radnych jest nieobecnych usprawiedliwionych, którzy zostali wydelegowani na 
szkolenie dla Komisji Rewizyjnych. 
Po tym przypomniał, Ŝe dzisiejsza sesja jest zwołana na wniosek Burmistrza.  
 
Następnie powitał Burmistrza Bornego Sulinowa Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę 
Burmistrza Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, Sekretarza Gminy Annę 
Gałązkę, Prezesa Zarządu PWiK Spółki z o.o. w Szczecinku Andrzeja Wdowiaka, Wiceprezesa 
Zarządu PWiK Beatę Pszczołę-Bryńską i pozostałych przedstawicieli PWiK,  przewodniczących 
jednostek pomocniczych gminy oraz panie i panów radnych. 
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2  i 3 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali porządek obrad wraz  
z projektami uchwał. Zapytał, czy są uwagi lub propozycje zmian do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe została zmieniona tylko nazwa 
nowego stowarzyszenia na Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM. 
Projekty zmienionych uchwał otrzymali wszyscy radni - były opiniowane na posiedzeniach 
Komisji Rozwoju i Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 13 kwietnia 2015 r. 
przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Borne Sulinowo w okresie od 22 maja 2015r. 
do 21 maja 2016r.; 

2) ustalenia dopłat do cen wody oraz odprowadzonych ścieków dla wybranych taryfowych 
grup odbiorców usług; 

3) wystąpienia Gminy Borne Sulinowo ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
"Partnerstwo Drawy" w Złocieńcu; 

4) przystąpienia Gminy Borne Sulinowo do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
POJEZIERZE RAZEM; 

5) powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie. 
4. Zamknięcie obrad. 
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Przed przystąpieniem do realizacji punktu pn. "Wystąpienia przewodniczących jednostek 
pomocniczych gminy" Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powitał nową sołtys sołectwa 
Jeleń Panią Mariolę Dębczyńską i pogratulował wyboru na ten zaszczytny urząd. 
 
 
Ad 2. 
 
W punkcie sesji pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy” głos 
zabrała Sołtys sołectwa Radacz Halina Jaskółka. Poinformowała, Ŝe po ostatniej sesji stał się 
cud, bo zostały załatane duŜe dziury przez Powiat i to w trybie pilnym. Nastąpiło to w ubiegłym 
tygodniu i droga jest przejezdna. Podziękowała za to radnym powiatu. Następnie powiedziała, Ŝe 
nie moŜe sobie poradzić z Fundacją. Gmina robiła co w jej mocy, spotykała się komisja  
i ustalona została wycinka drzew topoli. Od kilku lat mieszkańcy budynku nr 32 i po drugiej 
stronie borykają się z problemem topoli. Topole rozrastają się, Fundacja dostała zgodę na ich 
wycięcie, ale nic nie robią w tym kierunku, bo dalej te drzewa stoją. Sprawa ta ciągnie się latami, 
problem narasta, bo topole wrastają w linie wysokiego napięcia, zaraz pojawią się liście i będą 
przebicia. Ten problem pojawia się co jakiś czas, bo przy małym wietrze pali się mieszkańcom 
sprzęt. Prosiła, Ŝeby wystąpić do Fundacji z pismem, Ŝe za wszelkie uszkodzenia  
i niedogodności mieszkańców, będą ponosić konsekwencje karne. Okres ochronny drzew juŜ się 
skończył, a drzewa nie zostały nawet podcięte. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, Ŝe na pewno nie zmusimy kogoś 
administracyjnie, Ŝeby wyciął te drzewa. Skoro decyzja była wydawana, my tylko umoŜliwiamy 
im wycięcie. Jednak na pewno zwrócimy się do Fundacji z zapytaniem, Ŝe wydaliśmy decyzję  
a nie jest ona realizowana, więc jaki jest tego powód. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 3 pn. "Podjęcie uchwał  
w sprawach". 
 
 
 
Ad 3. 
Podjęcie uchwał. 
 
2.1 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 
obowiązujących na terenie Gminy Borne Sulinowo w okresie od 22 maja 2015 r. do 21 maja 
2016 r.  
Projekt powyŜszej uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Po tym udzielił głosu Prezesowi Zarządu PWiK, aby zaprezentował zasady i sposób 
sporządzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
 
Prezes Zarządu PWiK Andrzej Wdowiak w formie prezentacji multimedialnej przedstawił 
zasady budowy taryf i istotne szczegóły związane z kosztami i alokacją w przychodach. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował za przedstawienie informacji w zakresie 
konstruowania taryf na wodę i ścieki. Po tym otworzył dyskusję. 
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Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski, który zapytał, kiedy 
zniknie fetor w pobliŜu oczyszczalni i studzienek kanalizacyjnych przy przepompowni i innej 
infrastruktury, gdyŜ to stwarza powaŜną uciąŜliwość. 
 
Prezes Zarządu PWiK Andrzej Wdowiak odpowiedział, Ŝe na ten temat bardzo często rozmawiał 
z Panią Burmistrz i z Zastępcą Burmistrza. Pokazał artykuł dzisiejszy, który mówi o tym, jak się 
korzysta z oczyszczalni, z instalacji kanalizacji sanitarnej, co się w niej znajduje. Sprowadzając 
ten artykuł do pytania, to jest to, Ŝe niestety dostają w tej instalacji to, czego dostać nie powinni 
(szmaty, zwierzęta, ŜuŜel, beton). Sanitariaty są uŜywane jako zsyp i to jest jeden z problemów. 
Drugi problem to dociąŜenie instalacji, czyli ile tysięcy m3 ścieków przepływa. Te rurociągi 
działają jak reaktor, w którym następuje rozkład. Rozkład ścieków powinien nastąpić na 
oczyszczalni w procesie technologicznym, a rurociągi powinny słuŜyć do ich przesyłu. Z racji 
tego, Ŝe ścieków jest mało, a rurociągi są tak rozbudowane, to tam następuje beztlenowy rozkład 
ścieków, a tym samym fetor. Trzeci problem jest związany z tym, Ŝe niektóre budynki (nawet 
dosyć nowe) nie mają sprawnych instalacji wentylacyjnych. Rura jest miejscem, w którym 
śmierdziało, śmierdzi i śmierdzieć będzie. Po to, Ŝeby nie śmierdziało w domu czy mieszkaniu, 
są zrobione instalacje wentylacyjne, a w tych instalacjach w miejscach, w których są otwarte np. 
kratki ściekowe, są zamontowane syfony. Syfony muszą być zalewane, a instalacje 
wyprowadzone ponad połać dachową i muszą być szczelne. Podkreślił, Ŝe te 3 elementy działają 
jednocześnie. Od zeszłego roku wdroŜyli system walki za pomocą efektywnych organizmów,  
a ten projekt szczegółowo moŜe omówić Pani Wiceprezes, która go prowadzi. 
  
Wiceprezes Zarządu PWiK Beata Pszczoła-Bryńska powiedziała, Ŝe problemu fetoru nie da się 
rozwiązać w 100%, bo są to działania, które zmniejszą uciąŜliwość i myśli, Ŝe to im się udało.  
W miejscach koło szkoły została wyeliminowana ta uciąŜliwość, bo przebudowano trasę 
rurociągu, który doprowadza ścieki do oczyszczalni i nie ma juŜ tam studni rozpręŜnej. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przerwał wypowiedź Pani Prezes i powiedział, Ŝe ten 
problem najczęściej pojawia się w przypadku niskiego ciśnienia. 
 
Wiceprezes Zarządu PWiK Beata Pszczoła-Bryńska zapytała, gdzie ostatnio pojawił się ten 
problem. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odpowiedział, Ŝe ostatnio w okolicach Al. 
Niepodległości 30 i ul. B. Chrobrego przez kilka tygodni był ten problem, a fachowcy pracowali 
tam Wukiem wielokrotnie. 
 
Wiceprezes Zarządu PWiK Beata Pszczoła-Bryńska powiedziała, Ŝe być moŜe było tam 
czyszczenie sieci. Poinformowała takŜe, Ŝe jest cały budynek przy ul. Brzechwy, gdzie były 
skargi, Ŝe są odory. Tam nawet nadzór budowlany interweniował. Okazało się, Ŝe wszystkie 
wywietrzniki są przykryte. Robią to kompleksowo, bo najpierw sprawdzają mieszkania, potem 
studnie kanalizacyjne, przyłącza do budynków, a dopiero potem działają na sieci. Myśli, Ŝe te 
mikroorganizmy, które stosują, przynoszą efekty. Były przepompownie w Silnowie, w Cieminie, 
gdzie były skargi na odory, a w tej chwili tych skarg nie ma. Efektywność swojej pracy oceniają 
po ilości skarg, które wpływają do Spółki. Jeśli chodzi o Borne Sulinowo, to takie skargi nie 
wpłynęły co najmniej od pół roku. Jeśli są takie informacje prosiła, Ŝeby przysyłać je do Spółki, 
a nie do Pani Burmistrz czy do Zastępcy Burmistrza. 
 
Radny Arkadiusz Malarski zwrócił uwagę na to, iŜ te przepompownie na terenach wiejskich 
zostały zlokalizowane w takich miejscach, Ŝe turyści są skutecznie zniechęceni do przyjazdu, bo 
są one przy plaŜach, przy placach zabaw, przy boiskach i latem tam zwyczajnie śmierdzi. 
Zwracając się do przedstawicieli PWiK powiedział, Ŝeby o tym pamiętali i takie działania,  
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o których mówiła Pani Wiceprezes, zacząć stosować w sezonie letnim. Zasugerował, Ŝeby 
zwrócili się w te miejsca dosyć atrakcyjnie połoŜone, a atrakcyjność ich jest zepsuta przez te 
przepompownie. 
 
Wiceprezes Zarządu PWiK Beata Pszczoła-Bryńska powiedziała, Ŝe przepompownie lokalizuje 
się w miejscach najniŜej połoŜonych, Ŝeby mogły tłoczyć do góry. Nie jest to przypadkowa 
lokalizacja, a wynika z ukształtowania terenu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iŜ uwaga zgłoszona przez radnego 
Malarskiego jest bardzo cenna, Ŝe w sezonie w okresie lata musimy zwrócić uwagę, 
monitorować te sprawy i powiadamiać PWiK. Po tym nawiązał do wypowiedzi Prezesa PWiK, 
gdzie mówił o ilości ścieków. Jest radnym od 2006 r. i zawsze kwestionował celowość 
rozbudowy tej sieci i przepompowni. Był zdania, Ŝe lepiej zlokalizować w pobliŜu ośrodków 
wiejskich kontenerowe oczyszczalnie i to się potwierdza. Generujemy ogromne koszty, efektu 
nie ma, a mamy ogromne problemy. Nie odpowiadamy za projekt tego, ale pośrednio 
odpowiedzialność ciąŜy równieŜ na PWiK, bo było przez nich weryfikowane. 
 
Prezes Zarządu PWiK Andrzej Wdowiak odpowiedział, Ŝe nie było to przez nich weryfikowane. 
 
Wiceprezes Zarządu PWiK Beata Pszczoła-Bryńska dodała, Ŝe mają na to dokumenty. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe mówili o stracie na kanalizacji 
i wodzie w Gminie Borne Sulinowo. Zapytał, z czego została pokryta ta strata. 
 
Prezes Zarządu PWiK Andrzej Wdowiak odpowiedział, Ŝe przedsiębiorstwo prowadzi takŜe inną 
działalność, natomiast tak jest skonstruowane budowanie taryf, Ŝe niestety nikt im tego nie 
zwróci. Przedsiębiorstwo musi mieć zaplecze finansowe i takie posiada jeszcze od czasów, jak 
naleŜało tylko i wyłącznie do Miasta Szczecinek. Ma wygenerowane aktywa wtórne 
kilkumilionowe i są to te pieniądze. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zauwaŜył, Ŝe mówili o małym zuŜyciu wody  
i produkcji ścieków. Myśli, iŜ wiąŜe się to z tym, Ŝe po prostu niektórych ludzi nie stać na tą 
wodę. Ten problem dotyka nie tylko naszej gminy. W zestawieniu, zgodnie z § 2 pkt 8 ustawy, 
przedstawili koszty uzasadnione. Zawsze był ciekawy jak ponosi się koszty, które są 
uzasadnione. W historii Spółki, która dopiero liczy sobie 9 lat, nie zdarzyła się sytuacja kosztów 
nieuzasadnionych. Nasz problem polega na tym, Ŝe my mamy opiniować i weryfikować, ale tak 
naprawdę nie ma organu w Polsce, który mógłby porównać i stwierdzić, Ŝe te koszty są słusznie 
uzasadnione. Trzeba by było faktycznie przyjrzeć się kaŜdej fakturze i udowodnić po kolei. Nikt 
tego nie zrobił, bo nie jest w stanie. Jest to ogromny błąd, Ŝe w przypadku wody i ścieków nie 
ma organu państwowego, który byłby w stanie porównywać i wskazywać, bądź zatwierdzać te 
taryfy. Jest błędem, Ŝe rada gminy ma być tym ekspertem i na radnych zrzuca się ten obowiązek, 
a potem mieszkańcy mówią, Ŝe to wy ustaliliście te ceny wody i ścieków. UwaŜa, Ŝe naleŜy tę 
ustawę zmienić, a od lat powtarzamy, Ŝe jest to powaŜny problem. W przypadku, gdyby w 
Spółce była jedna taryfa, te ceny nie rosły by tak gwałtownie i tak znacznie w róŜnych gminach. 
PodwyŜka o 1 zł czy 2 zł w przypadku Szczecinka spowodowałaby bardzo silne reakcje 
społeczeństwa najsilniejszego organizmu miejskiego na terenie powiatu. Nie moŜna 
zweryfikować tego, co podaje PWiK, bo tylko i wyłącznie sprowadza się to do matematyki,  
której Ŝadna z pań księgowych nie popełni przy obecnym stanie oprogramowania. Dlatego nie 
będziemy głosować przeciw i za, bo nie mamy takich podstaw.  
 
Radna Irena Lis powiedziała, iŜ uwaŜa, Ŝe ta struna podwyŜek cen wody i ścieków juŜ pękła. 
Zaprosiła Prezesa Zarządu PWiK do Juchowa, Ŝeby zobaczył ile w szkole pojawiło się wszy, ile 
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jest robactwa. Ludzi juŜ w tej chwili nie stać na opłaty, które ponoszą. Ona czuje niesmak jak 
przyjeŜdŜają pracownicy PWiK na odczyty czy jakieś awarie; widzi się wszystkie samochody 
nowe w leasingu. Zapytała, ile mają samochodów w leasingu. 
 
Prezes Zarządu PWiK Andrzej Wdowiak odpowiedział, Ŝe Ŝadnego. 
 
Radna Irena Lis zapytała, jaka jest średnia płaca w przedsiębiorstwie i ile ludzi pracuje. 
 
Prezes Zarządu PWiK Andrzej Wdowiak odpowiedział, Ŝe pracuje 158 osób. 
 
Radna Irena Lis powiedziała, Ŝe bieda jest straszna i są teŜ u niej w sołectwie emeryci-kobiety, 
które przynoszą wiadra wody z rowu, Ŝeby spłukać kibel. Zwracając się do Prezesa Zarządu 
PWiK powiedziała, Ŝe takie rzeczy się dzieją i są to autentyczne fakty, do których on na pewno 
nie pochyli głowy, bo my za tę wycieczkę do ParyŜa teŜ na pewno zapłaciliśmy. Prosiła, Ŝeby 
przyjechał do nich, zrobił zebranie na wsi i wytłumaczył to ludziom, bo my mamy związane 
ręce. 
 
Prezes Zarządu PWiK Andrzej Wdowiak odpowiedział, Ŝe wycieczka do ParyŜa, to był 
prywatny wyjazd. Ponadto nie wie, dlaczego radna ma do niego pretensje. Instalacja została 
wybudowana, instalacja generuje koszty, instalacja została wybudowana dlatego, Ŝe przed laty 
tutejsi radni w 2004 r. podjęli taką decyzję. Koszty im spadają, ale spada teŜ niestety sprzedaŜ. 
Prosił, Ŝeby wziąć pod uwagę jedną rzecz, a mianowicie, Ŝe rada moŜe to przerwać na jakiś czas, 
a mianowicie o 5zł od razu spada taryfa jak nie ma podatku od nieruchomości, bo w taryfach 
zbierają podatek dla naszej gminy. Jako przedsiębiorstwo muszą starać się zarabiać pieniądze, bo 
mają świadomość tego, Ŝe to się wydarzy. Czy ktoś pytał ich w 2010 r. skąd mają pieniądze na 
akcję, która wtedy była - zanieczyszczenie wody. Czy ktoś pytał, czy będą mieli pieniądze na 
wozy, Ŝeby wodę dostarczać, Ŝeby działać itd. Nikt nie pytał, a i tak musieli gdzieś znaleźć te 
pieniądze. Czy ktoś ich pytał, czy mają pieniądze na budowę ujęcia wody. Nie ma tego 
wykazanego w taryfie, a jak to robią - robią to tak, Ŝeby jak najniŜszym kosztem to było dla 
gminy. UwaŜa, Ŝe trochę nieuczciwe jest atakowanie Spółki za to, bo oni naprawdę starają się 
rzetelnie podchodzić do kosztów. Ponadto ich spółka liczy juŜ 23 lata i jest jedną z pierwszych, 
która powstała po transformacji gospodarczej w Polsce. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do Prezesa Zarządu PWiK, Ŝeby 
zrozumiał, Ŝe dochodowość mieszkańców Bornego Sulinowa i terenów wiejskich jest bardzo 
niska. Gdyby zobaczył, jakie mieszkańcy dostają zasiłki z pomocy społecznej po kilkanaście 
złotych, nie dziwiłyby go tak emocjonalne wystąpienia. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska stwierdziła, Ŝe momentami nie moŜe juŜ słuchać 
argumentów o kolejnych podwyŜkach. Teraz argumentem jest między innymi niska sprzedaŜ 
wody. PrzecieŜ naturalnym jest, Ŝe skoro woda będzie droŜeć to mieszkańcy będą ją oszczędzać  
i koło się zamyka. Spółka mówi - proszę nie scedowywać na nas tego Ŝalu, tej złości. Natomiast 
radni i ona jako burmistrz nie moŜe pozwolić, aby scedowywać na nas tę odpowiedzialność. Nikt 
nie chce pamiętać jak w 2004 r. powstawał niedoszacowany pomysł inwestycji, jak źle 
wykonano studium oraz jak później wystąpiły błędy przy projektowaniu. Nikt się nie wgłębiał w 
temat, bo kaŜdy się zachłystywał, Ŝe Unia daje pieniądze. Mamy to do dnia dzisiejszego - 
pytania, czemu tego nie robicie – przecieŜ Unia daje pieniądze. NaleŜy tylko zawsze wziąć pod 
uwagę, Ŝe to co zrobimy, generować będzie następne koszty. Nic nie dzieje się za darmo. Dzisiaj 
te koszty płacą mieszkańcy. Ustosunkowując się do obniŜki podatku od nieruchomości zwróciła 
uwagę, Ŝe jest to wewnętrzna sprawa naszej gminy i w Ŝaden sposób Spółka nie powinna 
sugerować, jakie rozwiązanie przyjmiemy. Przyjmujemy najbardziej optymalne rozwiązanie dla 
gminy i dla mieszkańca. 



6 
 
 
Radny Dariusz Palicki zwracając się do Prezesa Zarządu PWiK powiedział, Ŝe z tych wszystkich 
informacji, które przedstawił w formie graficznej i słownej (prezentacja) elementem taryfy jest 
spłata kredytu. Z tego, co zobaczył teraz jest apogeum - 7-8 mln zł. W 2018 r. będzie drastyczny 
spadek - do 6 mln zł. Zapytał, czy to będzie miało wpływ na obniŜenie taryfy. 
Następnie powiedział, Ŝe w "Głosie Koszalińskim" zamieszczono informację, Ŝe na dzień 
dzisiejszy taryfa dla miasta Szczecinka wynosi 11,69zł, udało się obniŜyć o 0,10 zł trzymając 
koszty firmy w ryzach. Zdaje sobie sprawę z tego, iŜ jeśli chodzi o sprzedaŜ, w naszej gminie 
jest mniejsza. Ale, czy nie moŜna by i u nas utrzymać teŜ w ryzach kosztów i równieŜ tej ceny za 
1 m3 wody i ścieków. 
 
Prezes Zarządu PWiK Andrzej Wdowiak odpowiedział, Ŝe jeśli chodzi o spłatę zobowiązań to 
nie jest apogeum, bo apogeum było w pierwszym roku grubo ponad 9 mln zł. W prezentacji 
wskazano, Ŝe to odsetki idą w taryfy, natomiast kapitał jest spłacany z amortyzacji. Amortyzacja 
jest kosztem, ale nie konsumujemy tego z amortyzacji. Generalnie odsetki będą spadały i to się 
pozytywnie przełoŜy, bo generalnie amortyzacja jest źródłem spłaty rat kapitałowych. 
Amortyzacja wynosi 1.500.000,00zł, a oni 2.372.000,00zł wydają na to. Poinformował, Ŝe mieli 
kilka studiów wykonalności, pierwsze wykazywało wyŜsze wartości. W 2004 r. ktoś podjął 
decyzję, Ŝe tu będzie mieszkało tyle ludzi i przyjedzie tyle turystów. To było tylko po to, Ŝeby 
przekonać do tego, by zrealizować ten projekt, Ŝeby pokazać, Ŝe on się moŜe finansować.  
W 2010 r. mieli kontrolę Jaspersa (organizacji przeznaczonej do kontrolowania największych 
programów w Komisji Europejskiej). Przepytywano ich jak dzieci w szkole i mówiono macie 
mieć amortyzację, która początkowo wynosiła 22 mln zł rocznie. Ustalili, Ŝe zejdą o połowę 
wskaźnikami, Ŝeby nie generować strat. Kontrolujących to nie interesowało, kazali to 
odbudować, bo Unia daje pieniądze na to, by zrobić porządek i drugi raz nie da, i macie to 
spłacać. Powiedział, Ŝe w 2006 r. jeszcze przed objęciem stanowiska przez Panią Burmistrz, 
zorganizowali spotkanie w Szczecinku, na które przybyli Ministrowie Środowiska i Rozwoju 
Regionalnego, posłowie, przedstawiciele NFOŚiGW i inni. Na tym spotkaniu mówili, Ŝeby 
wycofać się z tego, bo ten projekt wygeneruje potęŜne koszty i my tego nie utrzymamy.  
W dodatku w 2007 r. i 2008 r. kontraktowali, był rynek wykonawcy, którzy dyktowali ceny - 
poprzebijali po 2, 3 razy wartość tych inwestycji. Na tym spotkaniu powiedziano, Ŝe jak się 
wycofają z tego projektu, to nie dostaną absolutnie Ŝadnych pieniędzy, a Borne Sulinowo  
i Szczecinek zostaną wyłączeni z jakichkolwiek dotacji. Jeździli jeszcze z Burmistrzem 
Szczecinka do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i tam teŜ były spotkania  
z ministrami, którzy ich pogonili. Mając na uwadze to, co powiedzieli Przewodniczący RM oraz 
radna, jak wygląda sytuacja, oni to doskonale rozumieją. Natomiast w jakiś sposób muszą 
wspólnie znaleźć rozwiązanie, by mimo spadku kosztów, zatrzymać ten wzrost taryf. 
 
Radny Rafał Turlej powiedział, iŜ Prezes Zarządu PWiK powiedział, Ŝe koszty spadają, a cena 
wody i ścieków drastycznie rośnie, co jest duŜym obciąŜeniem dla mieszkańców i w pełni 
popiera radną Irenę Lis. Stwierdził, Ŝe na co dzień obserwuje fakt trudności z regulowaniem 
faktur, i jak pracownicy PWiK odcinają wodę np. w Krągach czy w innych miejscowościach. Na 
portalach internetowych inne miasta zamieszczają cenę wody i ścieków, np. pobliski Słupsk, 
Kołobrzeg, Mielno i Ustka mają ceny znacznie niŜsze. Gmina Borne Sulinowo jest gminą 
turystyczną, w związku z tym zapytał, jak gestorzy turystyczni mają prowadzić działalność przy 
takiej cenie wody. Ponadto cena wody teŜ drastycznie wpłynie na wysokość dodatków 
mieszkaniowych, co znacznie obciąŜy budŜet gminy, a jest to zadanie własne gminy. UwaŜa, Ŝe 
cena wody jest zabójcza dla naszych mieszkańców i dla gminy. JeŜeli co roku będą podnosić 
ceny, a koszty będą spadać, to on nie moŜe czegoś zrozumieć. 
 
Prezes Zarządu PWiK Andrzej Wdowiak odpowiedział, Ŝe tak jak powiedział Przewodniczący 
RM, to jest matematyka, głębiej poszła sprzedaŜ niŜ koszty. Odnosząc się do cen w innych 
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gminach powiedział, Ŝe cała Spółka PWiK sprzedaje rocznie np. 2.178.000 m3 wody, natomiast 
Kołobrzeg 8 mln m3. Prosił, Ŝeby radny wykonał proste działanie matematyczne, bo jeŜeli  
w mianowniku jest więcej, to operacja tego dzielenia powoduje, Ŝe powstaje mniejsza kwota. 
Powiedział teŜ, Ŝeby nie porównywać nas do Kołobrzegu, bo tam jest duŜo basenów, mnóstwo 
klientów.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podsumowując dyskusję - która jego zdaniem nic nie 
wnosi, bo nie mamy wpływu na to, co zostało przedstawione - faktycznie płacimy tak naprawdę 
za błędy, które ktoś popełnił kiedyś, a ta gigantomania nas po prostu zjada. 
Po tym ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady - w sesji uczestniczyło 13 radnych. 
Następnie zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej radny Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja 
wstrzymała się z wydaniem opinii o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które mają 
obowiązywać na terenie Gminy Borne Sulinowo w okresie od 22 maja 2015r. do 21 maja 2016r.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
− za nie głosował Ŝaden radny, 
− przeciw nie głosował Ŝaden radny, 
− wstrzymało się od głosu 13 radnych. 
 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Borne Sulinowo w okresie od 
22 maja 2015 r. do 21 maja 2016 r. nie została podjęta. 
 
 
2.2 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy ustalenia 
dopłat do cen wody oraz odprowadzonych ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców 
usług. Po tym zapytał o opinię Komisję BudŜetowo-Gospodarczą. 
 
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. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
− za głosowało 13 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13 kwietnia 2015 r.  
w sprawie ustalenia dopłat do cen wody oraz odprowadzonych ścieków dla wybranych 
taryfowych grup odbiorców usług została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 
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2.3 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wystąpienia 
Gminy Borne Sulinowo ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy"  
w Złocieńcu. Po tym zapytał o opinie Komisję BudŜetowo-Gospodarczą oraz Komisję Rozwoju. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
− za głosowało 13 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VII/79/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13 kwietnia 2015 r.  
w sprawie wystąpienia Gminy Borne Sulinowo ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania "Partnerstwo Drawy" w Złocieńcu została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
2.4 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy przystąpienia 
Gminy Borne Sulinowo do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM.  
Po tym zapytał o opinie Komisję BudŜetowo-Gospodarczą oraz Komisję Rozwoju. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
− za głosowało 13 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VII/80/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13 kwietnia 2015 r.  
w sprawie przystąpienia Gminy Borne Sulinowo do Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania POJEZIERZE RAZEM została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu. 
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2.5 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy powołania 
Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie. Po tym zapytał o opinię 
Komisję Rozwoju. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja wydała opinię 
pozytywną. JednakŜe zgłasza uwagę, aby w takich sytuacjach, gdzie są decyzje personalne, 
zwoływać klub radnych i skonsultować. Ponadto naleŜy zachować równowagę w ilości 
członków Rady Społecznej pomiędzy miastem a wsią i te proporcje wynosiły 2:2. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe to jest na wniosek Pani Burmistrz, ale 
w przyszłości moŜna to wziąć pod uwagę. 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 10 radnych, 
− przeciw głosowało 3 radnych,  
− głosów wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VII/81/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13 kwietnia 2015 r.  
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem 
Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 9 i nr 10 do protokołu. 
 
 
 
Ad 3. 
 
Przed zamknięciem sesji Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przypomniał radnym  
o obowiązku złoŜenia oświadczeń majątkowych, których termin złoŜenia upływa z dniem  
30 kwietnia 2015 r. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął VII Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 13.00 do godz. 14.30. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 

 


