
P R O T O K Ó Ł   Nr VIII/2015  

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
VIII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 30 kwietnia 2015 r. otworzył i jej 

przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej DARIUSZ CZERNIAWSKI.  
 
Na wstępie stwierdził, Ŝe na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 15 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne. 
 
Po tym powitał Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Szczecinku Jarosława Galacha, 
Komendanta Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie Andrzeja Dziemianko, Komendanta StraŜy 
Miejskiej w Bornem Sulinowie Ryszarda Ihnatowa, Komendanta Miejsko-Gminnego Związku 
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bornem Sulinowie Tomasza 
Muryna, Burmistrza Bornego Sulinowa Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę Burmistrza 
Bogdana Korpala, Sekretarza Gminy Annę Gałązkę, 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. 
 
Propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 kwietnia 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 VI/2015 z 26.03.2015 r.  

i Nr VII/2015 z 13.04.2015 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. Stan bezpieczeństwa poŜarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok oraz 

określenie istotnych zagroŜeń poŜarowych - informacje komendantów Komendy Powiatowej 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Szczecinku i Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Bornem 
Sulinowie. 

10. Stan porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2014 rok oraz określenie zagroŜeń i 
osiągniętych wyników - sprawozdania komendantów Komisariatu Policji i StraŜy Miejskiej w 
Bornem Sulinowie. 



2 
 

11. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie na 2014 r. 

12. Informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 
Borne Sulinowo, w tym o wyniku przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borne Sulinowo. 

13. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 

mieszkalnego nr 1 połoŜonego w m. Jeleń 18 wraz z udziałem w częściach wspólnych 
budynku i zabudowanej działce gruntu); 

2) wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. ogródków działkowych nr 1,2 i 3 o łącznej pow. 250 m2 
połoŜonych na działkach nr 147/1 i 148/1 w m. Krągi); 

3) wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej o pow. 458 m2 oznaczonej działką 
nr 409/12 w m. Krągi); 

4) uŜyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. uŜyczenia dla 
PUK Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem 
kotłowni na biomasę, usytuowanym na działce nr 62/25 w m. Borne Sulinowo);  

5) określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów 
oraz przyznawania nagród i wyróŜnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury 
fizycznej i sportu; 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.; 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia 
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (zmiany w wykazie inkasentów); 

8) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2015  
(dot. zwiększenia limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych poŜyczek na wyprzedzające 
finansowanie z kwoty 70.639,75 zł do kwoty 304.358,75zł); 

9) zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. "MontaŜ 
oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo"  
(w kwocie 183.719,00zł); 

10) zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. "MontaŜ oświetlenia zasilanego 
energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo" (w kwocie 
50.000,00zł); 

11) wyraŜenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na pokrycie straty bilansowej za rok 2012  
(w kwocie 57.130,80zł); 

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

2015-2032. 
 

14. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
15. Ustalenie terminu następnej sesji. 
16. Zamknięcie sesji. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, Ŝe punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. „Przyjęcie 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 VI/2015 z 26.03.2015 r. i Nr VII/2015 z 13.04.2015 r. 
 
Uwag do protokołów nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołów Sesji Rady Miejskiej Nr VI/2015 z 26.03.2015 r. i Nr VII/2015 z 
13.04.2015 r.: 
− za głosowało 15 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokoły Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr VI/2015 z 26.03.2015 r. i Nr 
VII/2015 z 13.04.2015 r. zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 4 pn. „Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.”. 
 
 
 
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. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 5 pn. „Informacja 
radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu”. 
 
 
Ad 5. 
 
Temat nie był omawiany z uwagi na nieobecność radnych powiatowych z terenu Gminy Borne 
Sulinowo.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 6 pn. „Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady”. 
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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, na których zaopiniowano: 
1. Projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie zwołanej na 

wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa na dzień 13 kwietnia 2015 r.  
2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie na 2014 r. 

3. Projekty uchwał będących przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie zwołanej 
na dzień 30 kwietnia 2015 r. 

Komisja zapoznała się takŜe ze Sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Borne Sulinowo w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 marca 2015 r. 
 
Komisja Rozwoju 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 13 kwietnia 2015 r., a 
mianowicie w sprawach: 
1) wystąpienia Gminy Borne Sulinowo ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

"Partnerstwo Drawy" w Złocieńcu; 
2) przystąpienia Gminy Borne Sulinowo do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

Powiatu Szczecineckiego; 
3) powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie. 

2. Ocena stanu bezpieczeństwa poŜarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2014 roku - 
sprawozdania komendantów Komendy Powiatowej PSP w Szczecinku i Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Bornem Sulinowie. 

3. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku w Gminie Borne Sulinowo za 2014 rok - 
sprawozdania komendantów Komisariatu Policji i StraŜy Miejskiej w Bornem Sulinowie. 

4. Ocena sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o 
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r. 

5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
1) określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów 

oraz przyznawania nagród i wyróŜnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury 
fizycznej i sportu; 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.; 

3) zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. "MontaŜ 
oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo" 
(w kwocie 183.719,00zł); 

4) zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. "MontaŜ oświetlenia zasilanego 
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energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo" (w kwocie 
50.000,00zł); 

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

 
Komisja Rewizyjna przeprowadziła 2 kontrole: w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie oraz w 
Publicznym Gimnazjum w Silnowie. 
 
Przedmiotem kontroli w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie była realizacja inwestycji 
przyjętych w budŜecie Gminy Borne Sulinowo w 2014 roku. 
Zakres kontroli obejmował: 
1) plan i wykorzystanie środków przyjętych w budŜecie gminy na 2014 rok na realizację zadań 

inwestycyjnych; 
2) stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze wykonawcy 

inwestycji, w tym umowy na wykonawstwo i przestrzeganie zawartych w nich ustaleń. 
 
Przedmiotem kontroli w Publicznym Gimnazjum w Silnowie była realizacja budŜetu  
i prawidłowość dokonywania wydatków w 2014 r., doŜywianie uczniów, 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 okresie międzysesyjnym, na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa, zwołałem Sesję Rady 
Miejskiej, która odbyła się 13 kwietnia 2015 r. 
Tematem obrad było 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. 
 
W dniach 13-14 kwietnia 2015 r. radni Mariusz Gorgol oraz Andrzej Fic uczestniczyli  
w szkoleniu dla przewodniczących i członków komisji rewizyjnych organów stanowiących, które 
odbyło się w Kołobrzegu. Program szkolenia obejmował zagadnienia z zakresu finansów 
publicznych, w tym w szczególności dotyczące procedury absolutoryjnej, roli i zadań komisji 
rewizyjnej, dyscypliny finansów publicznych, sprawozdawczości oraz wykonywania budŜetu 
jednostki samorządu terytorialnego.". 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski złoŜył serdeczne gratulacje nowo 
wybranym sołtysom tj. Sołtysowi sołectwa Jeleń Marioli Dębczyńskiej, Sołtysowi sołectwa 
Łubowo Markowi Krawczugo i Sołtysowi sołectwa Piława Urszuli Papierkiewicz. ZłoŜył Ŝyczenia 
jak najwięcej sukcesów i radości z pełnienia tej niełatwej roli sołtysa. 
Pogratulował równieŜ tym sołtysom, którzy po raz kolejny zostali wybrani na tę funkcję. 
 
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 w imieniu wszystkich sołtysów z terenu Gminy Borne 

Sulinowo wypowiedziała się na temat wyborów sołtysa. Zwróciła się do Pani Burmistrz z 
prośbą o zwołanie tych starych i tych nowych sołtysów, poniewaŜ nowo wybrani sołtysi, 
którzy rozpoczęli kadencje, chcieliby podziękować tym starym sołtysom za te 4 lata mordęgi. 
Chcieliby się spotkać i porozmawiać, Ŝeby nie było między nimi nienawiści i układała się 
współpraca, bo ci poprzedni sołtysi mają większe doświadczenie i mogą pomóc tym nowym 
sołtysom. Następnie poruszyła temat dostępu mieszkańców Radacza do wody. Mieszkańcy 
miejscowości Radacz, która leŜy nad jeziorem, nie mają dostępu do jeziora, nie mają teŜ drogi 
poŜarowej. Dostęp do jeziora jest tylko od strony Parsęcka i mieszkańcy, którzy mają łódki, 
muszą jechać do tej miejscowości, Ŝeby do jeziora dojść. Ponadto prosiła, Ŝeby zwrócić się do 
Polskiego Związku Wędkarskiego, które jest właścicielem tego jeziora, Ŝeby od czasu do 
czasu ktoś posprzątał ten teren. Natomiast StraŜ Miejska w okresie od wiosny do jesieni 
przejechała się równieŜ od czasu do czasu nad jeziorami i tych wszystkich, którzy łapią na 
robaka, piją nad jeziorem i puszki wrzucają surowo karali. Będą wówczas środki na ochronę 
środowiska, bo o przyrodę nic nie dbamy. Jest teraz sucho, Ŝe woda w jeziorach opada, 
pozostają same bagna z tymi brudami. W związku z tym prosiła, Ŝeby na sezon letni, tam 
gdzie są jeziora, skierować pracowników interwencyjnych, aby przeszli się nad brzegiem 
jezior, pozbierali te śmieci i wywieźli na koszt gminy. Jeśli jest to niemoŜliwe, prosiła o 
skierowanie pisma do PZW w tej sprawie, bo jest właścicielem.  
 

− Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec podziękowała policjantom z Bornego Sulinowa. 
Powiedziała, Ŝe w jej miejscowości niedawno była interwencja, poniewaŜ zdemolowano 
przystanek autobusowy, na którym czekają dzieci dojeŜdŜające do szkoły. Reakcja policji była 
tak świetna, tak szybka i skuteczna, Ŝe wie kto, gdzie i jak, i jak to się zakończy. 
 

− Sołtys sołectwa Łubowo Marek Krawczugo zgłosił trzy sprawy, z których dwie dotyczyły 
drogi z harcówki koło szkoły. Miała być droga zrobiona przez osobę, która wywoziła drzewo. 
Dzwonił do Pana Krzysztofa Zająca, który miał zainterweniować w tej sprawie. Druga droga z 
przy ul. Dolnej nad jezioro została rozjeŜdŜona, nie jest zrobiona. Wyrzucono tam gruz z 
boku, droga została zastawiona i jest bałagan. Ponadto mieszkańcy Łubowa prosili go, Ŝeby 
zasygnalizował, a miało to być zrobione za poprzedniej kadencji sołtysa sołectwa Łubowo i 
było obiecane, potrzebę wykonania tzw. zielonej siłowni. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do Zastępcy Burmistrza o udzielenie 
odpowiedzi na poruszony przez sołtysa sołectwa Łubowo temat dróg. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, Ŝe w tej kwestii wypowie się Kierownik 
Referatu Inwestycji, bo osobiście nie zna sprawy. 
 
Kierownik Referatu Inwestycji Krzysztof Zając udzielił następujących odpowiedzi: 
1. W kwestii drogi przy ul. Dolnej do plaŜy powiedział, Ŝe zostały dokonane przedmiary na 

szerszy zakres remontu. Będzie wybierany oferent-wykonawca i ewentualnie realizacja. 
2. Odnośnie szkód, które poczynił pan wywoŜący drzewo na tej ulicy powiedział, Ŝe ta osoba 

ma się stawić w poniedziałek i wówczas będą prowadzone rozmowy, Ŝeby dokończył, 
sprzątnął i wyjaśnił te sprawy. 

Natomiast w kwestii drogi przy szkole nad jeziorem do plaŜy nie udzielił odpowiedzi. 
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Radny Zbigniew Maltański wtrącił, Ŝe Pan Kaczanowicz na swojej działce wyciął drzewa, a 
droga jest zgłoszona do Komendanta StraŜy Miejskiej. Na razie nie wiadomo co w tej kwestii 
się dzieje. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iŜ myśli, Ŝe na najbliŜszą sesję Rady 
Miejskiej otrzymamy szczegółową odpowiedź odnośnie tych pytań i prosił o przygotowanie 
pisemnej odpowiedzi w podnoszonych kwestiach. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska ustosunkowała się do poruszonej kwestii tzw. 
zielonej siłowni. Zwracając się do sołtysa sołectwa Łubowo stwierdziła, iŜ to nie jest prawda, 
Ŝe była obiecana zielona siłownia. Jak kaŜdego roku wszyscy sołtysi piszą wnioski do budŜetu. 
Zielone siłownie stały się modą w momencie, kiedy powstały w Bornem Sulinowie. KaŜde 
sołectwo mające strefę rekreacyjną, taką zieloną siłownię chciałoby mieć. Na pewno w 
Łubowie nikt nie obiecywał, natomiast rozmowy rzeczywiście są, Ŝe jeŜeli będzie 
dofinansowanie zewnętrzne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, to będziemy 
chcieli podobnie jak place zabaw czy strefy rekreacyjne jednym duŜym wnioskiem załatwić 
sprawę siłowni w kaŜdym sołectwie, szczególnie tam gdzie są strefy rekreacyjne. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odniósł się do poruszonej kwestii przez Panią sołtys 
Radacza odnośnie stanu czystości nad jeziorami. Powiedział, Ŝe w sesji uczestniczy 
Komendant StraŜy Miejskiej i usłyszał to, o czym mówiła sołtys Pani Halina Jaskółka. UwaŜa, 
Ŝe w ramach sprawdzania ogólnego porządku na terenie gminy trzeba będzie zajrzeć nad to 
jezioro, dokładnie skonsultować miejsca z Panią sołtys. 
 

− Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec odniosła się do poruszonej przez sołtysa Łubowa 
kwestii tzw. zielonej siłowni. Powiedziała, Ŝe z Panią Dyrektor Płaszczyńską są w Zarządzie  
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Łubowo, które teŜ interesuje się siłownią zieloną i pisze róŜne 
wnioski. Łubowo wie na czym to polega, jak to wszystko wygląda i formalnie przebiega. Będą 
się bardzo cieszyć jak Pan sołtys Łubowa wejdzie z nimi we współpracę. 
 

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 Skiba (Prezes Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Taekwondo w Bornem 

Sulinowie) zabrał głos odnośnie projektu uchwały, który będzie omawiany w bloku uchwał 
oznaczonego pkt 13.5, tj. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, 
cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróŜnień sportowych za 
osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Powiedział, Ŝe w tym roku złoŜył wniosek 
o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe, a takimi są osiągnięcia 
ogólnopolskie i wyŜej. Otrzymał odpowiedź o przyznanych stypendiach i o nie przyznanych. 
Nie przyznane stypendia dotyczą 4 osób, a wynikało to z wieku, bo w regulaminie jest zapis, 
Ŝe zawodnik moŜe otrzymać stypendium do 19 roku Ŝycia. Kiedyś nie było tego problemu, bo 
nie było studentów, a zawodnicy, którzy wtedy startowali jako juniorzy i juniorzy młodsi 
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poszli wyŜej i zostali studentami. Jednak reprezentują dalej barwy naszego klubu i oczywiście 
gminę. Poinformował, Ŝe był z tym regulaminem u Pani Burmistrz (nie pamięta, czy pół czy 
rok temu) i rozmawiali na ten temat. Myślał, Ŝe przekonał Panią Burmistrz konkretnymi 
argumentami, Ŝeby ten regulamin został poprawiony. Jednak to nie zostało poprawione, nie 
wie dlaczego, czy pracownik coś nie dopatrzył i nie poprawił, tak Ŝe stało się co się stało. 
Dlatego dzisiaj uczestniczy w sesji, Ŝeby radnym zobrazować ten temat. JeŜeli chodzi o te 4 
osoby, to tak się składa, Ŝe są to najlepsi zawodnicy od lat: Marcin Anikiej, Rafał Szypulski, 
Paweł Parkot i Klaudia Włodarczak. Są wśród nich zdobywcy Wicemistrzostwa Świata i 
Wicemistrzostwa Europy. Ta czwórka w ostatnich 6 latach zdobyła 13 medali na 
Mistrzostwach Polski. Podkreślił, Ŝe te stypendia dostają ci ludzie, a nie Skiba. Oni pracują 
bardzo cięŜko, reprezentują klub, reprezentują gminę we wspaniały sposób i to jest właśnie dla 
nich, a nie dla niego. Poinformował, Ŝe ci zawodnicy zaczęli trenować 10-12 lat temu, 
natomiast dzisiaj jest bardzo trudno, nie ma takiej motywacji, w ogóle są inne czasy. W jego 
klubie wyniki dzieci, które przyszły, w przyszłym okresie będzie bardzo trudno, poniewaŜ nie 
jest to ta sama młodzieŜ, nie są te same dzieci - inne podejście i motywacja w ogóle do 
wszystkiego. Ci starzy zawodnicy ciągną ten klub, bo trenują, startują i zdobywają medale, a 
Borne Sulinowo jest cały czas wysoko. Od 2007 roku są w pierwszej trójce klubów w Polsce, 
a przed nimi jest tylko Warszawa i Poznań na średnio 70 klubów. Poinformował, Ŝe 8 razy 
organizowali Mistrzostwa Polski tylko dlatego, Ŝe reprezentują wysoki poziom i jest tu dobry 
klimat. Borne Sulinowo jest cały czas na topie, a podwyŜszenie tego wieku stanowić będzie 
jeden kroczek, ale bardzo znaczący, który dalej będzie nas utrzymywał w statystykach na tym 
samym poziomie. Poprosił radnych z klubu "Porozumienie Samorządowe", aby zgłosili 
poprawkę dotyczącą zwiększenia wieku z 19 roku Ŝycia do 24 roku Ŝycia. Prosił, aby tę 
kwestię jeszcze raz przemyśleć i przegłosować proponowaną poprawkę. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe jest radnym juz ponad 8 lat i sukcesy 
zawsze były chwalone oraz godnie były honorowane i wspierane sukcesy, o których było 
głośno. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska wypowiedziała się odnośnie wieku. Dla niej jest 
oczywiste, Ŝe jeŜeli zawodnik w wieku 19 lat osiągnął jakiś wynik a w styczniu nie miał 
jeszcze ukończonych 19 lat albo miał równo 19 lat, to w przyszłym roku, kiedy dostaje to 
stypendium ma juŜ 20 lat i musi je dostać. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przypomniał, Ŝe przy uchwalaniu budŜetu Gminy 
Borne Sulinowo na 2015 rok była teŜ dyskusja na tematy związane z finansowaniem sportu 
generalnie na terenie naszej gminy i były uwagi dotyczące finansowania sportu dorosłych. 
Powrócimy do tego przy stosownym podpunkcie przed głosowaniem. 
 

− Joanna Starek (mieszkanka wsi Łączno) poruszyła temat plaŜy w Łącznie, o czym była mowa 
przed wyborami. Zapytała, czy dało by się tę plaŜę w Łącznie zrobić. Łączno jest małą 
miejscowością, ale chcą rozwijać turystykę. Ze względu na to, Ŝe grupy młodzieŜowe 
przyjeŜdŜają do niej na koniki i robi się pikniki, to plaŜa jest rzeczą nieodzowną w turystyce. 
Natomiast w Łącznie jest zrobione dosłownie bagno, nawieziono Ŝwiru i innych rzeczy, 
których jak nie było, było lepiej. Po tym zwróciła się o zobowiązanie sołtysa Pana Tadeusza 
Deptuły, który jest inicjatorem libackich spotkań na plaŜy o posprzątanie. Problem 
pozostawionych śmieci, puszek i innych akcesoriów jest, tak jak przedmówcy wspominali. 
Ponadto powiedziała, Ŝe nie zgadza się ze sprawą tego typu, Ŝe posprzątanie ma odbywać się z 
podatków. Powinni to robić ci, co zaśmiecili. Problem jest nawiezienia tego piachu i Ŝeby ta 
plaŜa była przyzwoita. Na koniec poruszyła sprawę dojazdu do łąki, do której nie moŜe 
dojechać. Pan Fieckowicz intensywnie się przesuwa ze swoim ogrodzeniem, była interwencja 
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z Urzędu Miejskiego. Droga zrobiona z boku jest drogą wyjeŜdŜoną na polu i trzeba zrobić po 
prostu pomiar geodezyjny tej drogi. Jest to droga prywatna, a nie gminna, a ona nie moŜe 
dojechać do łąk. Przypomniała, Ŝe dwa lata temu sygnalizowała tę sprawę. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do Pani Starek, aby ponowiła pismo w 
tej sprawie.  

 
Więcej głosu w Wolnej Trybunie nie zabierano.  
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Stan 
bezpieczeństwa poŜarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok oraz określenie 
istotnych zagroŜeń poŜarowych - informacje komendantów Komendy Powiatowej Państwowej 
StraŜy PoŜarnej w Szczecinku i Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Bornem Sulinowie”. 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali pisemne sprawozdania 
na temat stanu bezpieczeństwa poŜarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok, 
przygotowane przez Komendę Powiatową PSP w Szczecinku oraz Miejsko-Gminnego Związku 
OSP RP w Bornem Sulinowie. 
PowyŜsze sprawozdania stanowią załączniki nr 5 i nr 6 do protokołu. 
Poinformował, Ŝe problematyką bezpieczeństwa poŜarowego zajmowała się Komisja Rozwoju 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie i zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rozwoju o 
opinię. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 
"Komisja Rozwoju otrzymała informacje na temat bezpieczeństwa Gminy Borne Sulinowo w 
zakresie ochrony przeciwpoŜarowej za rok 2014. Za pozytywne przyjęła działania na rzecz 
odpowiedniego wyposaŜenia i doposaŜenia w sprzęt jednostek OSP działających w Gminie Borne 
Sulinowo, które pozwalają utrzymywać gotowość operacyjną do udziału w działaniach 
ratowniczych. Pozytywnie oceniono funkcjonowanie dwóch jednostek OSP tj. w Bornem 
Sulinowie i w Łubowie w Krajowym Systemie Ratowniczo–Gaśniczym, jednak zdaniem komisji 
działania takich jednostek znajdujących się w tym systemie powinny być w całości finansowane 
ze środków nie obciąŜających budŜetu samorządu. Za właściwe komisja uznaje podejmowane 
działania Zarządu Miejsko–Gminnego Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, na rzecz współpracy oraz 
koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa poŜarowego i ratownictwa wszystkich jednostek 
działających na terenie Gminy Borne Sulinowo. Komisja uznaje za zasadne podjęcie kroków 
mających na celu kontrolę i sprawdzenie sprawności oraz wydajności hydrantów na terenie Gminy 
Borne Sulinowo. Popiera połoŜenie nacisku na prowadzenie przez funkcjonariuszy Komendy 
Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Szczecinku czynności kontrolno-rozpoznawczych w 
obiektach uŜyteczności publicznej, obiektach zamieszkania zbiorowego oraz magazynach i 
hurtowniach. Ze sprawozdania wynika, Ŝe w przeprowadzonych łącznie 12 czynnościach 
kontrolno-rozpoznawczych, podczas których kontroli poddano 15 obiektów, ujawniono 7 
nieprawidłowości. Zdaniem komisji powyŜsze uchybienia w znacznej mierze mogą przyczynić się 
do zagroŜenia bezpieczeństwa poŜarowego, a tym samym zagroŜenia Ŝycia ludzi.  
 Zwrócono takŜe uwagę na fakt, iŜ jednostki OSP powinny uczestniczyć w próbnych 
ewakuacjach placówek oświatowych z terenu gminy argumentując tym, Ŝe w/w jednostki 
najszybciej dotrą na miejsce zdarzenia w sytuacji zagroŜenia. 
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Komisja uwaŜa za celowe konieczność kontynuowania doposaŜenia jednostek OSP w sprzęt 
ratowniczy i gaśniczy niezbędny do wykonywania zadań przez te jednostki w ramach moŜliwości 
i posiadanych środków. 

Reasumując, Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła działania na rzecz bezpieczeństwa 
poŜarowego w Gminie Borne Sulinowo, podejmowane zarówno przez Komendę Powiatową 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Szczecinku, jak i funkcjonujące na terenie Gminy Borne Sulinowo 
jednostki Ochotniczych StraŜy PoŜarnych.". 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnych, czy mają jakieś pytania. 
 
Pytań nie zadawano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdań na temat 
stanu bezpieczeństwa poŜarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, Ŝe Rada Miejska w Bornem Sulinowie 
przyj ęła jednogłośnie sprawozdania na temat stanu bezpieczeństwa poŜarowego na terenie 
Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 10 pn. „Stan 
porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2014 rok oraz określenie zagroŜeń i osiągniętych 
wyników - sprawozdania komendantów Komisariatu Policji i StraŜy Miejskiej w Bornem 
Sulinowie”. 
 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali pisemne sprawozdania 
na temat stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2014 rok oraz określenia zagroŜeń i 
osiągniętych wyników, przygotowane przez komendantów Komisariatu Policji i StraŜy Miejskiej 
w Bornem Sulinowie. 
PowyŜsze sprawozdania stanowią załączniki nr 8 i nr 9 do protokołu. 
Przypomniał, Ŝe gościmy Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Szczecinku i zachęcił do 
zadawania pytań. 
 
Jako pierwszy powiedział, Ŝe przychodzą do niego na dyŜur mieszkańcy Bornego Sulinowa i 
pytają, bo gruchnęła taka wieść, Ŝe Komisariat Policji w Bornem Sulinowie ma zostać 
przeniesiony do Barwic. Zapytał, czy coś w tej sprawie jest wiadomo. 
 
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Jarosław Galach odpowiedział, Ŝe na zlecenie 
Komendy Głównej Policji prowadzili czynności związane z centralizacją jednostek Policji na 
terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Jednym z elementów tego programu był pomysł  
przeniesienia, czy zwiększenia obsady Posterunku Policji w Barwicach po to, Ŝeby powstał 
Komisariat, który jest lepiej usytuowany w terenie. Komisariat ten obsługiwałby takŜe Gminę 
Borne Sulinowo i Gminę Grzmiąca. ZauwaŜył, Ŝe to było jakiś czas temu, na przełomie roku, ale 
był to tylko jakiś pomysł, na który udzielili odpowiedzi. Innym projektem było pozostawienie 
Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie. Stwierdził, iŜ generalnie muszą wykonywać polecenia 
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Komendanta Głównego Policji. Jednak nie przypuszcza, Ŝeby w najbliŜszym czasie jakaś zmiana 
w tym zakresie nastąpiła. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował za informację i powiedział, Ŝe problemem 
porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie naszej gminy zajmowała się Komisja Rozwoju. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego komisji o opinię. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 
 

"W oparciu o przedstawione sprawozdania, jak równieŜ wyjaśnienia komendantów 
Komisariatu Policji i StraŜy Miejskiej w Bornem Sulinowie, Komisja Rozwoju pozytywnie 
oceniła podejmowane działania mające na celu bezpieczeństwo obywateli, poprawę porządku  
i bezpieczeństwa publicznego oraz respektowania prawa miejscowego w zakresie utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo. Pozytywnie oceniono bardzo dobrą 
współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy Komisariatem Policji i StraŜą Miejską w Bornem 
Sulinowie, co przejawia się we wspólnych patrolach oraz innych formach współpracy i 
współdziałania na wielu płaszczyznach. Na posiedzeniu zwrócono uwagę za celowe działania 
mające za zadanie rozbudować w perspektywie określonej przyszłości monitoring z kamerami 
umieszczonymi w kolejnych punktach miasta, co przyczyniłoby się do większej wykrywalności 
przestępstw oraz spełniałyby rolę prewencyjną. Kamery usytuowane w newralgicznych punktach 
miasta spowodowałyby moŜliwość lepszej organizacji i dyslokacji działań słuŜb 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz skierowanie sił w miejsca szczególnie zagroŜone. 
Komisja uznała za zasadne rozbudowę monitoringu, uzaleŜniając to sytuacją i moŜliwościami 
finansowymi gminy. Komendant Komisariatu Policji - jako duŜą bolączkę w codziennej 
działalności - podał stan taboru samochodowego, który ma do dyspozycji. Podziękował równieŜ 
za pomoc i współpracę we wspólnych działaniach policji i władz gminy w obszarze poprawy 
wizerunku i estetyki pomieszczeń Komisariatu.  

Radni uzyskali informację, sugestię Komendanta Komisariatu Policji w Bornem 
Sulinowie, aby uporządkować sprawę parkowania samochodów podczas Zlotu Pojazdów 
Militarnych - lepiej oznaczać i wskazywać miejsca do parkowania w okolicach zlotowiska,  
co ułatwiłoby komunikację w rejonie zlotu. 

Omawiano i uzyskano informację Komendanta StraŜy Miejskiej w Bornem Sulinowie 
dotyczącą uporządkowania organizacji ruchu w strefach zamieszkania znajdujących się na terenie 
miasta. Zdaniem komisji działania te wprowadziły porządek i w perspektywie doprowadzą do 
pełnego uporządkowania sprawy parkowania pojazdów w tych rejonach. 

 Dalej jednak nierozwiązanym problemem jest fakt dewastacji, niszczenia  
i nieestetycznego wyglądu pustostanów. Komisja z niepokojem przyjęła informację o olbrzymim 
problemie z egzekwowaniem obowiązków od właścicieli nieruchomości, bardzo często 
wynikającym z braku moŜliwości kontaktu z właścicielami, którzy są nieosiągalni, co powoduje 
olbrzymi kłopot w rozwiązaniu tej problematyki. 

 Omawiano z komendantami problem wandalizmu w mieście oraz sposoby jego 
zapobiegania.  

Zdaniem Komisji Rozwoju zasadne jest stworzenie strategii lokalnego partnerstwa wielu 
środowisk i instytucji, mających na celu lobbowanie na rzecz działań dąŜących do poprawy stanu 
obiektu, w którym znajduje się siedziba Komisariatu Policji oraz podejmowania działań 
zmierzających do udaremnienia pomysłu likwidacji Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie, co 
spowodowałoby obniŜenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i zmniejszenie poczucia 
bezpieczeństwa publicznego poprzez zwiększenie zjawisk negatywnych czy patologicznych. 
Zwrócono uwagę na potrzebę w pewnej perspektywie czasowej wymiany samochodu 
znajdującego się na wyposaŜeniu StraŜy Miejskiej, aby przy obecnej strukturze i zadaniach mogła 
je wypełniać w pełnym zakresie. 
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 Reasumując podkreślić naleŜy ogromny wkład funkcjonariuszy Komisariatu Policji  
i StraŜy Miejskiej w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarówno 
w czynności prewencyjne typu policyjnego jak i inne czynności profilaktyczne.". 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przypomniał, Ŝe w październiku 2014 r. było 
organizowane przez Komendanta Powiatowego Policji i Panią Burmistrz Bornego Sulinowa 
spotkanie dotyczące bezpieczeństwa. Wzięło w nim udział bardzo duŜo mieszkańców Bornego 
Sulinowa. Były teŜ apele o to, Ŝeby zwiększyć ilość patroli, teŜ w zakresie sprawdzania pojazdów. 
W niedługim czasie to nastąpiło i niektórzy z tego powodu narzekają. Podziękował 
Komendantowi Powiatowemu za to, Ŝe to czynią na co dzień  i stosują prewencję. Po tym zwrócił 
się do Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji z zapytaniem, czy chciałby coś jeszcze dodać 
albo zapytać. 
 
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Jarosław Galach powiedział, iŜ to nie jest tak, Ŝe zaraz 
zlikwidują Komisariat. Komendant Główny Policji podjął takie działania, bo wzrosła liczba 
interwencji. Szczecinek jest obsługiwany w nocy przez 2, a czasami 3 radiowozy, ale coraz 
częściej przez 3 radiowozy, bo mają tak duŜą liczbę interwencji. Komisariat w Bornem Sulinowie 
boryka się z problemami kadrowymi, nie wystawia słuŜb w nocy, więc musi jechać patrol ze 
Szczecinka, a wtedy miasto jest odkryte. Te działania zostały podjęte nie tylko w Województwie 
Zachodniopomorskim, były to polecenia na cały kraj. Generalnie nic takiego złego się nie dzieje, a 
osobiście nie sądzi, Ŝeby coś w tym się zmieniło. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnych, czy mają jakieś uwagi bądź 
pytania odnośnie przedstawionych sprawozdań na temat stanu porządku i bezpieczeństwa 
publicznego za 2014 rok. 
 
Radny Mariusz Gorgol powiedział, Ŝe na terenie naszej gminy, szczególnie w miejscowościach 
Liszkowo, Borne Sulinowo i obrzeŜach dochodzi do szeregu podpaleń. Zapytał Komendanta 
Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie, czy coś w tej sprawie jest wiadomo, czy sprawcy zostali 
wykryci i co w tej kwestii moŜe powiedzieć. 
 
Komendant Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie Andrzej Dziemianko odpowiedział, Ŝe 5-6 
lat temu był duŜy problem w Liszkowie z podpaleniami. Policjant w czasie wolnym zatrzymał 
chłopaków w wieku 8-9 lat, którzy wychodzili z domu z zapałkami i podpalali. Przez jakiś czas 
był spokój, a w tym roku doszło do kilku sytuacji, gdzie były baloty słomy leŜące na polu, ale nikt 
z właścicieli nie pofatygował się, Ŝeby złoŜyć zawiadomienie wraz z wnioskiem o ściganie. 
Odnośnie ostatniego poŜaru tj. stodoły powiedział, Ŝe mają sprawcę, który przyznał się, ale do tej 
pory jeszcze właściciele budynku i tych balotów siana nie skontaktowali się z Komisariatem. 
Jeden tylko mejlowo przysłał wniosek o ściganie i ukaranie. Sprawca został ustalony, przyznał się, 
jest po zarzutach. Po uzyskaniu całego materiału, będą występowali o środek zapobiegawczy w 
postaci dozoru policji. Jest to młody mieszkaniec Liszkowa. 
 
Radny Mariusz  Gorgol zwrócił uwagę, Ŝe np. jednego dnia o 6.00 rano palił się Dom Oficera, a 
wieczorem o godz. 20.00 palił się las za Zlotowiskiem. UwaŜa, Ŝe ten podpalacz Ŝyje w Bornem 
Sulinowie. 
 
Komendant Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie Andrzej Dziemianko odnośnie podpalenia 
Domu Oficera powiedział, Ŝe nie jest w stanie go upilnować, jest to zadanie właściciela, który 
powinien go odpowiednio zabezpieczyć. SłuŜby są zadaniowane systematycznie do obserwacji. 
Wiadomo, Ŝe tam w środku gromadzą się młodzieŜ, bezdomni i róŜni ludzie. Czy dochodzi tam do 
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celowego czy przypadkowego zaprószenia ognia - trudno powiedzieć. Odnośnie poŜaru lasu, o 
czym wspominał radny Gorgol powiedział, Ŝe jeŜdŜą i patrolują. Jest jeden patrol, który nie moŜe 
być wszędzie. 
 
Radny Rafał Turlej zwrócił się do komendantów Policji i StraŜy Miejskiej, aby wzmóc działania 
prewencyjne w okolicy ul. Brzechwy, w budynku, gdzie zbierają się osoby bezdomne. Tam jest 
spoŜywany alkohol, pojawiają się juŜ bezdomne psy i mieszkańcy bloku boją się chodzić w 
godzinach wieczornych w okolicy tego budynku. 
 
Komendant Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie Andrzej Dziemianko odpowiedział, Ŝe 
wiedzą o tym i przejeŜdŜają tam, przeganiają ich stamtąd, ale oni zaraz tam wracają. Nie mogą 
ukarać ich nawet za to, Ŝe spoŜywają tam alkohol. Jest to kolejny przykład pustostanów, które nie 
są zabezpieczone i są zapuszczone przez właścicieli. JeŜeli rzeczywiście są to osoby agresywne 
(to, iŜ tam siedzą i piją alkohol nie znaczy, Ŝe stwarzają zagroŜenie dla kogoś kto tam spaceruje) 
prosił, Ŝeby dzwonić na numery telefonów 112 czy 997. JeŜeli tylko jest patrol, to na pewno 
przyjedzie. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe Komisja Rozwoju zajmowała się tymi 
problemami i zwróciła uwagę na opuszczone nieruchomości, które są mocno zdewastowane. 
Poinformował, Ŝe w tym roku w styczniu zwrócił się z pismem do Komendanta StraŜy Miejskiej 
odnośnie działań jakie były podejmowane w okresie od 2006 roku. Podstawowy problem to 
zlokalizowanie właściciela. Materiały w tej sprawie znajdują się na stanowisku ds. obsługi Rady 
Miejskiej i jeŜeli kogoś to interesuje moŜe z tym materiałem zapoznać się. PowyŜsze uzupełnia 
problem, z którym borykamy się od wielu lat. Pustostany na terenie Bornego Sulinowa to nie 
tylko na terenie miasta, ale i opuszczone budynki na terenie gminy. Po tym podziękował 
Komendantowi StraŜy Miejskiej za przygotowanie tego opracowania. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdań na temat 
stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2014 rok oraz określenia zagroŜeń i osiągniętych 
wyników: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, Ŝe Rada Miejska w Bornem Sulinowie 
przyj ęła jednogłośnie sprawozdania na temat stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego 
za 2014 rok, przygotowane przez komendantów Komisariatu Policji i Stra Ŝy Miejskiej  
w Bornem Sulinowie. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 11 pn. 
„Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie na 2014 r.”. 
 
 
Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali sprawozdanie  
z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz 
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podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie na 2014 r. 
PowyŜsze sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Problemem tym zajmowały się równieŜ komisje problemowe Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie i zwrócił się o opinie komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię komisji w brzmieniu: 

 "Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Gminy Borne 
Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r., Komisja Rozwoju nie wniosła 
uwag do wykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych. 
Zdaniem Komisji podejmowane działania w ramach uchwalonego Programu współpracy 
przyczyniły się do nawiązania pozytywnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a 
samorządem Gminy Borne Sulinowo. Z przedstawionego sprawozdania wynika równieŜ,  
Ŝe w 2014 roku wzrosła aktywność organizacji pozarządowych, a dowodem były liczne inicjatywy 
własne organizacji mające na celu poprawę jakości Ŝycia mieszkańców Gminy Borne Sulinowo i 
pozyskiwanie dodatkowych środków w trybie pozakonkursowym w formie tzw. „małych 
grantów”.  
 Tym niemniej Komisja Rozwoju sugeruje wypracowanie zasad współpracy na poziomie 
gmina - organizacja pozarządowa, umoŜliwiających wsparcie stowarzyszeń w aplikowaniu  
o fundusze w projektach inwestycyjnych koncentrujących się na sferze technologiczno – 
technicznej, w przypadku inwestycji w infrastrukturę na terenach ogólnodostępnych. 
 Komisja Rozwoju poddaje takŜe pod rozwagę sugestię opracowania bardziej 
szczegółowych kryteriów przyznawania dotacji szczególnie na zadania w zakresie wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, biorąc pod uwagę m.in. liczbę uczestników zajęć, 
liczbę dzieci i młodzieŜy uczestniczących w organizowanych zajęciach, osiągnięcia sportowe oraz 
czy dana impreza bądź działanie wpisuje się w potrzeby środowiska lokalnego.". 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przedstawił opinię komisji w 
brzmieniu: 
 "Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Gminy Borne 
Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy 
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r., Komisja BudŜetowo-
Gospodarcza nie wniosła uwag do realizacji przedmiotowego Programu, w tym wykorzystania 
dotacji przez organizacje pozarządowe. Wykorzystanie dotacji przez organizacje pozarządowe, 
które zostały przyznane w drodze konkursów organizowanych przez Burmistrza Bornego 
Sulinowa oraz udzielonych w trybie pozakonkursowym, nie budzi zastrzeŜeń.". 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do Sprawozdania 
z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie na 2014 r. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie przyjęcie 
przedmiotowego sprawozdania: 
- za głosowało 15 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 realizacji Programu współpracy Gminy Borne 
Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 
ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 12 pn. „Informacja 
na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Borne 
Sulinowo, w tym o wyniku przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy Borne Sulinowo”. 
 
 
Ad 12. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali sprawozdanie na temat 
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Borne Sulinowo, w tym  
o wyniku przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
z terenu Gminy Borne Sulinowo. 
PowyŜsze sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania do informacji zawartych w sprawozdaniu. 
 
Pytań nie zadawano.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował gościom za przybycie i ogłosił 10 minut 
przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady i przystąpił do realizacji pkt 13 pn. „Podjęcie 
uchwał w sprawach”. 
 
 
 
Ad 13. 
Podjęcie uchwał. 
 
13.1 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego 
nr 1 połoŜonego w m. Jeleń 18 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku  
i zabudowanej 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: 
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- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/82/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 kwietnia 2015 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
13.2 
 
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. ogródków działkowych nr 1,2 i 3 o łącznej pow. 250 m2 połoŜonych na działkach 
nr 147/1 i 148/1 w m. Krągi) 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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/83/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 kwietnia 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 14 do 
protokołu. 
 
 
13.3 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia 
zgody na dzierŜawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej o pow. 458 m2 oznaczonej działką nr 409/12 w m. Krągi) 
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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr VIII/84/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 kwietnia 2015 r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do 
protokołu. 
 
 
13.4 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy uŜyczenia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. uŜyczenia dla PUK Sp. z o.o. 
w Bornem Sulinowie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem kotłowni na biomasę, 
usytuowanym na działce nr 62/25 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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/85/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 kwietnia 2015 r.  
w sprawie uŜyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
13.5 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy określenia 
zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania 
nagród i wyróŜnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu i zapytał o 
opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja wnioskuje o 
wprowadzenie zmiany w § 2 ust. 1 Regulaminu w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, 
wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróŜnień 
sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, polegającej na ustaleniu wieku 
zawodników, którzy mogą otrzymać stypendium nagrodę i wyróŜnienie - do 24 roku Ŝycia 
(projekt uchwały uwzględnia zapis do 19 roku Ŝycia).  
Zdaniem komisji na terenie Gminy Borne Sulinowo zamieszkują zawodnicy ze znacznymi 
osiągnięciami w wieku powyŜej 19 lat, takŜe uczący się i reprezentujący nasze kluby sportowe, 
których pozbawiamy stypendiów i innych nagród przyjmując górną granicę wieku - 19 lat.  
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Do pozostałych zapisów regulaminu komisja nie wnosi zastrzeŜeń i opiniuje je pozytywnie. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez 
Komisję Rozwoju, aby w § 2 ust. 1 Regulaminu wprowadzić zmianę polegającą na ustaleniu 
wieku zawodników, którzy mogą otrzymać stypendium nagrodę i wyróŜnienie - do 24 roku Ŝycia: 
- za głosowało 4 radnych, 
- przeciw głosowało 6 radnych, 
- wstrzymało się od głosu 4 radnych (1 radny nie głosował). 
Poprawka nie została przyjęta. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Radna Magdalena Bugiel zaapelowała do radnych, Ŝeby przemyśleli swoje decyzje, zastanowili 
się. Nie tak dawno radni głosowali za podwyŜszeniem diet, a dzisiaj mamy szansę dać pieniądze 
młodym ludziom, którzy z wielką pasją i oddaniem uprawiają sport, reprezentują miasto i gminę 
Borne Sulinowo na szczeblu krajowym, europejskim i światowym równieŜ. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odpowiedział, Ŝe do tej pory była bardzo ładna 
tradycja, Ŝe jak ktokolwiek z Gminy Borne Sulinowo bez względu na wiek odnosił znaczące 
sukcesy, zawsze był przez gminę w jakiś sposób honorowany, pomijając treść uchwały. Po tym 
zapytał, czy ktoś z radnych chce jeszcze zabrać głos w przedmiotowej sprawie. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 7 radnych, 
- przeciw głosowało 3 radnych, 
- wstrzymało się od głosu 5 radnych. 
 
Uchwała Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 kwietnia 2015 r.  
w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości 
stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróŜnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie 
kultury fizycznej i sportu została podjęta i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
13.6 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie na 2015 r. i zapytał o opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz 
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. 
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/87/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 kwietnia 2015 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
13.7 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz 
wysokości wynagrodzenia za inkaso (zmiany w wykazie inkasentów) 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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/88/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 kwietnia 2015 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia 
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
13.8 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2015 (dot. zwiększenia 
limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych poŜyczek na wyprzedzające finansowanie z kwoty 
70.639,75 zł do kwoty 304.358,75zł) 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. 
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/89/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 kwietnia 2015 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2015  
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
13.9 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia 
poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. "MontaŜ oświetlenia zasilanego 
energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo" (w kwocie 183.719,00zł)  
i zapytał o opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz 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. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/90/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 kwietnia 2015 r.  
w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
pt. "Monta Ŝ oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne 
Sulinowo" została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
13.10 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia 
poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na 
wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 pt. "MontaŜ oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy 
Borne Sulinowo" (w kwocie 50.000,00zł) i zapytał o opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej 
oraz Komisji Rozwoju. 
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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. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/91/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 kwietnia 2015 r.  
w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. "MontaŜ oświetlenia 
zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo" została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
13.11 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia 
zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z 
o.o. w Bornem Sulinowie na pokrycie straty bilansowej za rok 2012 (w kwocie 57.130,80zł) 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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/92/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 kwietnia 2015 r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na pokrycie straty bilansowej za rok 
2012 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
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13.12 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 
560.525,58zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 610.525,58zł). Po tym zwrócił się do 
przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, 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. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/93/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 kwietnia 2015 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
13.13 
 
 
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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr VIII/94/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 kwietnia 2015 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2015-2032 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
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Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 26 i nr 27 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 14 pn. „Interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych”. 
 
 
Ad 14. 
 
Przed przystąpieniem do realizacji punktu "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przypomniał, Ŝe z inicjatywy Fundacji im. 
Karłowskiego w Juchowie wszyscy radni są zaproszeni do obejrzenia i poznania działalności 
fundacji. Wizyta ta jest zaplanowana na 14 maja 2015 r. od godz. 14.00. 
 
W punkcie sesji "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głos zabrali: 
 
− Radny Dariusz Palicki powiedział, Ŝe na dzisiejszej sesji podejmowaliśmy uchwałę w sprawie 

wyraŜenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na pokrycie straty bilansowej za rok 2012. 
Przypomniał, Ŝe 2 lata temu mówiliśmy o sytuacji ekonomicznej w Spółce, były dwie róŜne 
opinie komisji problemowych Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie. Opinia Komisji Rozwoju 
była pozytywna, bo daliśmy szansę na to, Ŝeby poprawić finanse. Myśli, Ŝe z ogromną 
satysfakcją i dumą moŜe powiedzieć, Ŝe mają czyste sumienie, bo dali szansę i ta Spółka jest 
prowadzona teraz bardzo dobrze i wychodzi na prostą jeŜeli chodzi o finanse. 
 

− Radna Irena Lis powiedziała, iŜ Przewodniczący RM witał dzisiaj trójkę nowych sołtysów i 
trochę przykro jej się zrobiło z tego powodu, bo jako sołtys widziała jak się potraktowało 
starych radnych - było poŜegnanie, podziękowanie. Natomiast mija 4 lata kadencji sołtysa, a 
oni tam na dole mają najcięŜsze zgrzyty. Chodzi o jakiś mały gest, zaproszenie tych starych 
sołtysów i podziękowanie. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe cały czas trwają wybory i jak się 
zakończą to dopiero wtedy będzie to moŜliwe. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe wybory kończą się w czerwcu 
br. Odbyła ich 12, a przed nią jest jeszcze 7 zebrań rozłoŜonych w czasie. Jak zebrania 
skończą się to czeka nas w najbliŜszym czasie Konwent Sołtysów, na który zaproszeni zostaną 
starzy i nowi sołtysi. 
 

− Radny Rafał Turlej nawiązał do ostatniej sesji i sytuacji w Aquaszucie. Poinformował, Ŝe 
wystąpił pisemnie do Starosty z zapytaniem, jakie działania podejmie powiat w przypadku 
likwidacji zakładu. Otrzymał odpowiedź od Pana Starosty, Ŝe z chwilą, gdy Spółka zgłosi fakt 
grupowego zwalniania pracowników, niezwłocznie Powiatowy Urząd Pracy wystąpi do 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o dodatkowe formy wsparcia dla osób, które 
pozostaną bez pracy. 

 
Na koniec Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poinformował, Ŝe 31 marca br. wpłynęła 
interpelacja radnego Arkadiusza Malarskiego w sprawie wystąpienia Gminy Borne Sulinowo z 
wnioskiem o dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 zakupu mikroinstalacji 
wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Na powyŜszą interpelację została udzielona 
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odpowiedź przez Zastępcę Burmistrza Bornego Sulinowa. Z treścią interpelacji i odpowiedzi na 
nią moŜna zapoznać się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 15 pn. „Ustalenie 
terminu następnej sesji”. 
 
 
 
Ad 15. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, Ŝe następna sesja Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie odbędzie się 27 maja 2015 r. o godz. 13.00. 
 
Tematem sesji będą m.in. następujące zagadnienia problemowe: 
1) Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku na temat utrzymania dróg powiatowych 

w granicach administracyjnych Gminy Borne Sulinowo, w tym realizacja zadań inwestycyjno-
remontowych w 2014 roku oraz planowane do wykonania zadania na 2015 rok;  

2) Informacja na temat utrzymania dróg, ulic i placów gminnych, realizacja zadań inwestycyjno-
remontowych w 2014 r., plany na rok 2015; 

3) Stan przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budŜecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2015 rok. 

 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 16 pn. „Zamknięcie 
sesji”. 
 
 
 
Ad 16. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął VIII Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 16.00. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 


