
P R O T O K Ó Ł   Nr X/2015 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 27 maja 2015 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
X Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 27 maja 2015 r. otworzył i jej 

przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej DARIUSZ CZERNIAWSKI.  
 
Na wstępie stwierdził, Ŝe na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 13 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne. 
 
Po tym powitał Burmistrza Bornego Sulinowa Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę 
Burmistrza Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, 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 27 maja 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 VIII/2015 z 30.04.2015 r. i Nr 

IX/2015 z 14.05.2015 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. Informacja na temat utrzymania dróg, ulic i placów gminnych, realizacja zadań inwestycyjno-

remontowych w 2014 r., plany na rok 2015. 
10. Stan przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budŜecie Gminy Borne 

Sulinowo na 2015 rok. 
11. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2014. 
12. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
mieszkalnego nr 1 połoŜonego przy ul. Reja 15A w m. Borne Sulinowo wraz z udziałem  
w częściach wspólnych budynku i zabudowanej działce gruntu); 

2) zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
nieruchomości zabudowanej w m. Kłomino, oznaczonej działką nr 52/1); 

3) zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
nieruchomości gruntowej w m. Silnowo, oznaczonej działką nr 14/14); 
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4) nabycia nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowych w m. Nobliny, oznaczonych działkami nr 125/7 i 126/4, stanowiących 
własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych); 

5) wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. części budynku magazynowo-produkcyjnego o pow. 
317,89m2  wraz z gruntem usytuowanego na działce nr 87/156 w m. Borne Sulinowo); 

6) nadania nazwy ulicy w miejscowości Borne Sulinowo; 
7) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok.  

 
13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
14. Ustalenie terminu następnej sesji. 
15. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, Ŝe punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. „Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady 
Miejskiej”. 
 
 
Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe protokoły poprzednich sesji Rady 
Miejskiej były wyłoŜone do wglądu i radni mieli moŜliwość zapoznania się z ich treścią. Zapytał, 
czy są uwagi do protokołów Nr VIII/2015 z 30.04.2015 r. i Nr IX/2015 z 14.05.2015 r. 
 
Uwag do protokołów nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołów Sesji Rady Miejskiej Nr VIII/2015 z 30.04.2015 r. i Nr IX/2015 
z 14.05.2015 r.: 
− za głosowało 13 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokoły Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr VIII/2015 z 30.04.2015 r. i Nr 
IX/2015 z 14.05.2015 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”. 
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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”. 
 
 
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 jedno posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się 
następująco: 
1. Ocena realizacji zadań inwestycyjno-remontowych w zakresie utrzymania dróg, ulic  

i placów gminnych w 2014 r., plany na rok 2015. 
2. Ocena stanu przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budŜecie Gminy 

Borne Sulinowo na 2015 rok. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na dzień 27 maja 2015 r. 
 

Komisja Rozwoju odbyła jedno posiedzenie, na którym: 
1. Zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne 

Sulinowo na 2015 r. - w zakresie działania komisji. 
2. Ustalono wstępne terminy wyjazdowych posiedzeń komisji dotyczących: 

1) bieŜącej działalności świetlic wiejskich, 
2) zapoznania się z działalnością zespołu mieszkań socjalnych i chronionych, 
3) wizytacji pól namiotowych i kąpielisk. 

 
Komisja Rewizyjna nie odbyła posiedzeń. NajbliŜsze posiedzenie komisji ustalono na dzień 3 
czerwca br., którego tematem będzie rozpatrzenie pisma mieszkańca Bornego Sulinowa  
o podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy wykupu przez ww. mieszkania 
komunalnego. Ponadto w pierwszej połowie miesiąca czerwca Komisja Rewizyjna rozpatrzy 
sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok 
wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie 
mienia komunalnego i na tej podstawie sporządzi wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza 
Bornego Sulinowa. 
 
W dniu 8 maja br. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej ElŜbieta Niepelt uczestniczyła w Gali 
Konkursu Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego 2014, która odbyła się w Kinie 
"Wolność" w Szczecinku. 
 
W okresie międzysesyjnym, na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa, zwołałem Sesję Rady 
Miejskiej, która odbyła się 14 maja 2015 r. 
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Tematem obrad było ponowne podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do cen wody oraz 
odprowadzonych ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z uwagi na błędne 
zapisy grup taryfowych w uchwale Nr VII/78/2015 z dnia 13 kwietnia 2015r.  
 
W tym teŜ dniu 8 radnych Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie uczestniczyło w spotkaniu z 
przedstawicielami Fundacji im. Stanisława Karłowskiego, które odbyło się w siedzibie fundacji w 
Juchowie. W trakcie spotkania radni zostali zapoznani z historią rozwoju tzw. „Projektu 
wiejskiego Juchowo – Kądzielna – Radacz” oraz planami na przyszłość. Projekt charakteryzuje się 
tym, Ŝe na bazie gospodarstwa biodynamicznego realizuje się róŜnego rodzaju cele i działania, od 
nowoczesnych metod uprawy roślin bez wspomagania środkami chemicznymi, ekologicznej 
hodowli zwierząt oraz kształtowania krajobrazu, poprzez edukację dzieci, młodzieŜy i dorosłych, 
aŜ po pracę z osobami niepełnosprawnymi. 
  
W dniu 11 maja br. wpłynęło pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie informujące o 
liczbie ławników, którzy winni być wybrani przez Radę Miejską w Bornem Sulinowie, tj. do Sądu 
Rejonowego w Szczecinku - 1 osoba, do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy - 
1 osoba. Niebawem na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie oraz w 
Biuletynie Informacji Publicznej ukaŜe się stosowna informacja w tym zakresie, w której podane 
zostaną: kto moŜe zostać ławnikiem, kto nie moŜe zostać ławnikiem, kto moŜe zgłaszać 
kandydatów na ławników, termin zgłaszania kandydatów na ławników, wymagane dokumenty  
i gdzie naleŜy składać dokumenty. 
Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym 
upływa kadencja dotychczasowych ławników.". 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść podziękowania, 
które wpłynęło od Fundacji im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie.  
PowyŜsze podziękowanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 7 pn. „Wystąpienia 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy”. 
 
 
 
Ad 7. 
 
W punkcie sesji pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy” głosu nie  
zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 8 pn. „Wolna Trybuna”. 
 
 
 
Ad 8. 
 
W Wolnej Trybunie głosu nie zabierano 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Informacja na temat 
utrzymania dróg, ulic i placów gminnych, realizacja zadań inwestycyjno-remontowych w 2014 r., 
plany na rok 2015”. 
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Ad 9. 
 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni wraz z materiałami na sesję 
otrzymali informację na temat utrzymania dróg, ulic, placów gminnych i realizacji zadań 
inwestycyjno-remontowych w 2014 r., plany na rok 2015.  
Informacja na temat utrzymania dróg, ulic, placów gminnych i realizacji zadań inwestycyjnych 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Następnie zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedstawienie 
opinii. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
w brzmieniu: 

"Komisja BudŜetowo-Gospodarcza zapoznała się z informacją na temat utrzymania dróg, 
ulic, placów gminnych i realizacji zadań inwestycyjno-remontowych w 2014 roku oraz 
planowanych i częściowo zrealizowanych zadań na 2015 rok. 

Przewidziane do realizacji zadania w 2014 roku zostały zrealizowane zgodnie  
z ustalonym planem w odniesieniu do przyjętych w budŜecie Gminy Borne Sulinowo środków 
finansowych na te zadania. 

Komisja stwierdza, Ŝe środki finansowe na utrzymanie dróg gminnych nie są adekwatne do 
potrzeb, jednakŜe rozumiejąc trudną sytuację finansową gminy i ogrom innych zadań 
przypisanych do realizacji gminie uwaŜa, Ŝe podejmowane zadania inwestycyjno-remontowe  
w zakresie dróg gminnych są zadowalające w stosunku do moŜliwości finansowych. 

Planowane na 2015 rok zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych równieŜ zostały 
dostosowane do uchwalonych w budŜecie Gminy Borne Sulinowo środków finansowych. 
 Zdaniem komisji naleŜy w pierwszej kolejności podejmować działania w kierunku 
pozyskiwania dotacji ze środków budŜetu Województwa Zachodniopomorskiego  
z przeznaczeniem na przebudowy dróg do gruntów rolnych, gdzie dofinansowanie budowy tych 
dróg wynosi maksymalnie do 70% w zaleŜności od rodzaju budowy drogi. Dlatego kaŜdego roku 
celowym jest planowanie w budŜecie Gminy Borne Sulinowo po jednej takiej inwestycji drogowej 
i zapewnienie wkładu własnego na jej wykonawstwo, nawet kosztem ograniczenia środków, które 
corocznie są ujmowane na budowę i remonty chodników na terenie miasta i gminy. 
Dobrym rozwiązaniem jest równieŜ realizacja koszeń traw w pasach drogowych i na placach 
gminnych przez sołectwa, które posiadają kosiarki. Przy bardzo ograniczonych środkach 
finansowych na te zadania, zakup tylko paliwa i materiałów eksploatacyjnych pozwolił na 
kilkukrotne koszenie traw w ciągu roku. Przy zleceniu tego zadania dla firmy zewnętrznej środki 
finansowe przewidziane w budŜecie gminy wystarczyłyby tylko na jedno koszenie. 

Reasumując Komisja BudŜetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała realizację zadań 
dotyczących utrzymania dróg gminnych w 2014 roku oraz planowane i częściowo zrealizowane 
zadania w tym zakresie przewidziane na 2015 rok.". 
 
Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś chce zabrać głos. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, Ŝe ma uwagę do opinii Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej odnośnie procentu dofinansowania ze środków budŜetu Województwa 
Zachodniopomorskiego. Stwierdził, iŜ z reguły procent dofinansowania jest ustalany w wysokości 
o wiele mniejszej (w granicach 50%), ale to był wyjątkowy rok. Tym niemniej dalej będziemy 
korzystać z tego programu i ma nadzieję, Ŝe dofinansowanie się zwiększy. 
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Radny Henryk Sigiel powiedział, Ŝe nawet przy 50% otrzymanej dotacji koszt remontu 1 m2 drogi 
wynosi 75,00zł, natomiast budowy 1 m2 chodnika - 90,00zł. Dlatego co roku naleŜy jedną drogę  
w ramach tych środków zrobić. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe niektóre gminy wycofały się z tego 
projektu, dlatego % dofinansowania był większy. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 10 pn. „Stan przygotowania 
i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok”. 
 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali pisemną informację  
o stanie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budŜecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2015 rok. 
PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Następnie zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię na temat 
stanu przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych, przyjętych w budŜecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2015 rok. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 
 "Komisja BudŜetowo-Gospodarcza zapoznała się z informacją o stanie przygotowania  
i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok, 
przygotowaną przez Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie wg 
stanu na dzień 11 maja 2015 r.  
 W oparciu o dane zawarte w informacji i wyjaśnienia Kierownika Referatu Inwestycji 
komisja stwierdza, Ŝe większość zadań inwestycyjnych została uruchomiona, wyłoniono 
wykonawców oraz podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych. 
Ponadto część z planowanych na 2015 rok inwestycji będzie wykonywana w II połowie br. 
 Reasumując, Komisja BudŜetowo-Gospodarcza nie wniosła uwag do stopnia realizacji 
zadań inwestycyjnych i pozytywnie oceniła stan realizacji tych zadań na dzień posiedzenia 
komisji.". 
 
Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać w tej sprawie 
głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „Przedstawienie 
oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2014”. 
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Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali informację na temat 
oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok.  
PowyŜsze opracowanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się do Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie o wprowadzenie w temat. 
 
Kierownik OPS Krystyna Skwark powiedziała, Ŝe Ośrodek Pomocy Społecznej co roku 
przedstawia taką ocenę zasobów pomocy społecznej, gdyŜ taki wymóg wynika z przepisów 
ustawy o pomocy społecznej. Są to tabele odzwierciedlające, co jako OPS robią w pomocy 
społecznej, m.in. opisują kadrę, wykształcenie pracowników, jakie programy realizują. Ponadto od 
2012 roku podana jest wysokość środków finansowych, jakie są przekazywane na poszczególne 
zadania. PowyŜsza ocena poszerzona została o mieszkania socjalne. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnych, czy mają jakieś uwagi bądź 
pytania do przedstawionej oceny zasobów pomocy społecznej. 
 
śaden radny nie zabierał głosu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 12 pn. „Podjęcie uchwał  
w sprawach”. 
 
 
Ad 12. 
Podjęcie uchwał. 
 
 
12.1 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego 
nr 1 połoŜonego przy ul. Reja 15A w m. Borne Sulinowo 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: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr X/96/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 maja 2015 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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12.2 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
zabudowanej w m. Kłomino, oznaczonej działką nr 52/1) i zapytał o opinię Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr X/97/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 maja 2015 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
 
12.3 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej w m. Silnowo, oznaczonej działką nr 14/14) i zapytał o opinię Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr X/98/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 maja 2015 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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12.4 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy nabycia 
nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowych  
w m. Nobliny, oznaczonych działkami nr 125/7 i 126/4, stanowiących własność Skarbu Państwa - 
Agencji Nieruchomości Rolnych) i zapytał o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr X/99/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 maja 2015 r.  
w sprawie nabycia nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
12.5 
 
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. części budynku magazynowo-produkcyjnego o pow. 317,89m2  wraz  
z gruntem usytuowanego na działce nr 87/156 w m. Borne Sulinowo) i zapytał o opinię Komisji 
BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr X/100/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 maja 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 14 do 
protokołu. 
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12.6 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Borne Sulinowo (dot. nadania nazwy ul. Magnoliowa drodze gminnej w 
Bornem Sulinowie, połoŜonej na działkach nr 1/209 i nr 1/175) i zapytał o opinię Komisji 
BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr X/101/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 maja 2015 r.  
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie 
i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
12.7   
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok (dot. zmniejszenia dochodów o kwotę 
89.500,00zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 89.500,00zł). 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 X/102/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 maja 2015 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 17 i nr 18 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 13 pn. „Interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych”. 
 
 
 
Ad 13. 
 
W punkcie sesji "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 14 pn. „Ustalenie terminu 
następnej sesji”. 
 
 
 
Ad 14. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, Ŝe następna sesja Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie odbędzie się 30 czerwca 2015 r. o godz. 12.00. 
Będzie to sesja absolutoryjna, jak równieŜ zostanie na niej zatwierdzony bilans skonsolidowany. 
Ponadto Komisja Rewizyjna sporządzi wniosek absolutoryjny, który następnie podlega 
zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 

 
Tematem sesji będą równieŜ poniŜsze 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 przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego  
w 2015 roku.  

 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 15 pn. „Zamknięcie 
sesji”. 
 
 
 
Ad 15. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął X Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 13.00 do godz. 13.30. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 


