
P R O T O K Ó Ł   Nr XI/2015 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 30 czerwca 2015 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 30 czerwca 2015 r. otworzył i jej 

przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej DARIUSZ CZERNIAWSKI.  
 
Na wstępie stwierdził, Ŝe na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 13 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne. 
 
Powiedział, Ŝe radny Mirosław Szeligowski usprawiedliwił swoją nieobecność, spowodowaną 
wyjazdem słuŜbowym. 
 
Po tym powitał Burmistrza Bornego Sulinowa Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę 
Burmistrza Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, 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 czerwca 2015 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr X/2015 z 27.05.2015 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 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. 

10. Informacja na temat przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2015 
roku.  

11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok, 
sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok oraz informacji o stanie 
mienia komunalnego Gminy Borne Sulinowo. 
Podjęcie uchwał w sprawach: 
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1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2014 
rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za  2014 rok; 

2) absolutorium z tytułu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok. 
 

12. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników;  
2) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet dla 

przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy, 
3) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (nieruchomość 

gruntowa niezabudowana w m. Juchowo, oznaczona dz. nr 108); 
4) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (nieruchomość 

gruntowa niezabudowana w m. Łubowo, oznaczona dz. nr 207); 
5) wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Borne Sulinowo (ogródek działkowy nr 1 połoŜony na nieruchomości oznaczonej 
dz. nr 1/2 w m. Borne Sulinowo); 

6) wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (ogródek działkowy nr 12 połoŜony na nieruchomości oznaczonej 
dz. nr 1/2 w m. Borne Sulinowo); 

7) wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (część tj. 564 m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej dz. nr 
277/3 w m. Silnowo); 

8) wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (część tj. 20 m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej dz. nr 3/27  
w m. Borne Sulinowo); 

9) wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (część tj. 60 m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej dz. nr 3/27  
w m. Borne Sulinowo); 

10) utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie w związku z zarządzonym ogólnokrajowym referendum; 

11) upowaŜnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych  
w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Borne Sulinowo; 

12) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok; 
13) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok; 
14) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2015-2032. 
 
13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
14. Ustalenie terminu następnej sesji. 
15. Zamknięcie sesji. 
 
W trakcie trwania sesji na obrady przybył Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  
w Szczecinku Pan Marek Ziomek oraz radny Henryk Sigiel - aktualnie w sesji uczestniczyło 14 
radnych. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, Ŝe punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. „Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej”. 
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Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe protokół poprzedniej sesji Rady 
Miejskiej był wyłoŜony do wglądu i radni mieli moŜliwość zapoznania się z jego treścią. Zapytał, 
czy są uwagi do protokołu Nr X/2015 z 27.05.2015 r. 
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołu Sesji Rady Miejskiej Nr X/2015 z 27.05.2015 r.: 
− za głosowało 14 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr X/2015 z 27.05.2015 r. został przyjęty 
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 poinformował, Ŝe dzisiaj odbywa się takŜe Sesja Rady 
Powiatu. 
 
Po tym 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 jedno posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się 
następująco: 
1. Analiza dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat, w tym ulgi i zwolnienia 

podatkowe za 2014 rok. 
2. Wypracowanie stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy 

Borne Sulinowo za 2014 rok i udzielenia absolutorium. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na dzień 30 czerwca 2015 r. 
 
 
Komisja Rozwoju odbyła dwa posiedzenia, w tym jedno wyjazdowe, na których: 
1. Zwizytowano pola namiotowe i kąpieliska pod kątem przygotowania gminy do sezonu 

turystycznego 2015. 
2. Oceniono przygotowanie Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2015 roku,  

w tym podsumowano wyjazdowe posiedzenie komisji odbyte w dniu 15 czerwca br. 
(wizytację pól namiotowych i kąpielisk). 

3. Zaopiniowano wykonanie budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok w zakresie działania 
komisji. 

4. Zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 
1) upowaŜnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych  
w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Borne Sulinowo; 

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

 
 
Komisja Rewizyjna odbyła trzy posiedzenia, na których: 
1. Rozpatrzyła pismo mieszkańca Bornego Sulinowa o podjęcie działań zmierzających do 

wyjaśnienia sprawy wykupu przez ww. mieszkania komunalnego. 
2. Rozpatrzyła 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 sporządziła wniosek  
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Bornego Sulinowa. 
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bornego 
Sulinowa z tytułu wykonania budŜetu za 2014 rok został zaopiniowany pozytywnie przez 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. 

 
Przygotowałem informację w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na ławników zawierającą  
m.in.: kto moŜe kandydować na ławnika, a kto nie moŜe być ławnikiem, kto moŜe zgłosić 
kandydata na ławnika, gdzie moŜna nabyć kartę zgłoszenia i co naleŜy do niej dołączyć, jak 
równieŜ termin i miejsce składania zgłoszeń (informacja z dnia 28 maja 2015 r.). 



5 
 

PowyŜsza informacja została przekazana przewodniczącym jednostek pomocniczych gminy celem 
wywieszenia na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy, jak równieŜ została zamieszczona 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2015 r. 
Przypominam, Ŝe zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie Rada Miejska  
w Bornem Sulinowie wybierać będzie: 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku i 1 ławnika 
do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy. 
 
W dniu 18 czerwca br. drogą mejlową wpłynęło pismo Stowarzyszenia Krajowa Rada Sędziów 
Społecznych o rozwaŜenie moŜliwości odczytania na Sesji Rady przesłania w sprawie naboru 
kandydatów na ławników.  
 
W dniu 25 czerwca br. Wiceprzewodniczący RM ElŜbieta Niepelt i Zbigniew Maltański oraz 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz 
Gorgol uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym organizacji transportu publicznego na terenie 
Gminy Borne Sulinowo w okresie letnim. 
 
W dniu 26 czerwca br. odbyły się obchody Jubileuszu 25-lecia Samorządu Terytorialnego  
z udziałem Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana dr Piotra Zientarskiego. W obchodach 
uczestniczyli radni Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie oraz sołtysi obecnej kadencji, jak 
równieŜ radni i sołtysi poprzednich kadencji, którzy pełnią bądź pełnili funkcję co najmniej  
3 kadencje.". 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe pismo 
Stowarzyszenia Krajowa Rada Sędziów Społecznych w sprawie naboru kandydatów na ławników 
jest do wglądu i moŜna zapoznać się z jego treścią. 
PowyŜsze pismo 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” głos 
zabrali: 
 
− Sołtys Sołectwa Radacz Halina Jaskółka zwróciła się z prośbą do Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg i do Rady Powiatu, Ŝeby łaskawszym wzrokiem spojrzeli na drogi powiatowe  
w Radaczu i w Juchowie. Przyznała, Ŝe na kaŜde wezwanie, nawet jak jest mniejsza dziura, są 
łatane te drogi i dlatego jeszcze w miarę jakoś dojeŜdŜamy do pracy a dzieci do szkoły, ale te 
pobocza są katastrofalne i szczególnie są problemy przy wymijaniu się samochodów. Kilka lat 
temu pobocza były robione, ale widocznie nie tak, Ŝeby słuŜyły na dłuŜszy czas. Powiedziała, 
Ŝe te problemy z poboczami występują na całej trasie do Juchowa, szczególnie pobocze lewe 
jadąc od drogi wojewódzkiej, bo są tam bardzo duŜe uskoki. Po jednej stronie są drzewa przy 
samym asfalcie, a po drugiej stronie trzeba zjechać, Ŝeby się wyminąć. Jeździ tam duŜy sprzęt 
Spółki Rolnej z Juchowa, który doprowadził te drogi do takiego stanu. Ponadto z takim 
sprzętem spotkać się samochodem osobowym jadąc do pracy czy do szkoły, to jest strach,  
a tam bardzo często są kolizje drogowe. W dalszej kolejności podziękowała za naprawę dwóch 
uskoków, ale zapytała dlaczego nie naprawiono trzeciego uskoku. Zwracając się do obecnego 
Zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku powiedziała, iŜ doskonale wie, 



6 
 

Ŝe na tym zakręcie wyjeŜdŜając z Radacza jest asfalt całkowicie potrzaskany i ten uskok jest 
bardzo niebezpieczny tym bardziej, Ŝe jest tam to pobocze, po którym jechać nie moŜna. 
Liczy, Ŝe ten nieszczęsny uskok zostanie wyrównany. Przed lasem mijając Obrąb jest równieŜ 
odcinek asfaltu w kawałkach naprawiony, ale tam teŜ ten kawałek jest katastrofalny. Pobocze 
jest całe, bo było robione razem z dwoma uskokami. Chciałaby, Ŝeby pobocze na całej 
długości drogi było właśnie tak zrobione. Ponadto koło stawów Fundacji jadąc na Obrąb, jest 
torfowe pobocze, gdzie woda cały czas stoi. W tym miejscu wyminąć się na zakręcie, to trzeba 
być kosmonautą, Ŝeby tam przejechać. Prosiła, aby w tym miejscu wykonać jakiś drenaŜ, Ŝeby 
ta woda ściekała. Następnie zapytała, jak dzieci z duŜych bloków w Radaczu mają dochodzić 
do przystanku. Jest tam zakręt za zakrętem, nie ma gdzie zjechać i nie ma chodnika. Dlatego 
prosiła, Ŝeby na odcinku od duŜych bloków - a jak by była taka moŜliwość to od sklepu - 
zrobić porządny chodnik. Prosiła teŜ o wykonanie wysepki albo utwardzenie bitumiczne na 
odcinku od nr 20 do nr 24 - tam, gdzie jest przystanek. Koło sklepu na górce jest teŜ uskok  
z pół metra do góry i sama go łata czym tylko moŜe. Ale jeździ teŜ tam duŜy sprzęt ze Spółki  
i łamie asfalt jak papier - coraz mniej tego asfaltu jest. Nie ma juŜ pomysłu, czym to 
utwardzać, dlatego bardzo prosiła, Ŝeby to zrobić. 
 
Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Marek Ziomek odpowiedział, Ŝe pobocza 
zapisał i co dadzą radę - zrobią. Dodał, Ŝe te pobocza są przy wszystkich drogach - jest 500 km 
poboczy w całym powiecie. Odnośnie nakładek (uskoki) powiedział, Ŝe w ubiegłym roku 
zrobili dwie, natomiast w tym roku jest wyznaczona nakładka na odcinku od Obrębu do 
nakładki przy krzyŜówce o długości 365 mb. Natomiast odnosząc się do samego Radacza  
i działki z Agencji Rolniczej powiedział, Ŝe Starostwo wystąpiło o przekazanie działki  
z przeznaczeniem na działkę drogową i jeŜeli zostanie ona juŜ przekazana, to będą myśleć  
o przebudowie skrzyŜowania w Radaczu. Wtedy zmieści się chodnik od strony bloków. Na 
razie nie mogą budować chodników na nie swoich działkach. 
 

− Sołtys Sołectwa Silnowo Mirosława Balawender poruszyła problem zakrętu w Silnowie 
Dolnym. Powiedziała, Ŝe jak jest sołtysem, trzeci rok prosi i dalej jest to nie zrobione, bo tylko 
kamieni nasypali i to była cała robota. Tylko to by chciała, aby ten zakręt przy byłej straŜy 
poŜarnej został zrobiony i znak, Ŝe tam są piesi (od strony Dąbrowicy i od Silnowa). 
Poinformowała, Ŝe w Dolnym Silnowie jest piękna plaŜa, duŜo ludzi przychodzi, a samochody 
pędzą, mimo Ŝe jest ograniczenie prędkości. Nie ma tam teŜ chodnika, Ŝeby bezpiecznie 
przejść. 
 
Zastępca Dyrektora PZD Marek Ziomek odnosząc się do sprawy ustawienia znaku "piesi" 
powiedział, Ŝe to komisja drogowa musi podjąć decyzję i dobrze by było, Ŝeby Pani Sołtys 
wystąpiła z pismem do Starostwa Szczecineckiego odnośnie tego znaku. 
 

− Sołtys Sołectwa Kiełpino Kazimierz Ziółkowski powiedział, iŜ jadąc z Dąbia do Kiełpina nie 
ma znaku kierunkowego na Kiełpino. 
 

− Sołtys Sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec powiedziała, Ŝe w Noblinach na zakręcie do 
Ostrorogu teŜ zostały wysypane kamienie. Być moŜe ktoś to zrobił w dobrej wierze, ale bez 
uzgodnienia i jak na tym zakręcie przejedzie samochód cięŜarowy, to te kamienie są na 
asfalcie. Ponadto droga między Noblinami a Łubowem jest powiatowa, pobocza zostały 
wykoszone, ale gałęzie drzew wychodzą głęboko na asfalt i na zakrętach nie widać zupełnie 
nic. 
 

− Sołtys Sołectwa Komorze Stanisław Wąwoźny powiedział, Ŝe złoŜył 4 albo 5 podań do 
Powiatowego Zarządu Dróg i dopiero w ubiegłym roku dostał odpowiedź, Ŝe nie moŜe być 
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zrobione, bo nie ma pieniędzy itd. Jednak tyle podań złoŜył i nie było wtedy Ŝadnej 
odpowiedzi. 
 
Zastępca Dyrektora PZD Marek Ziomek odpowiedział, Ŝe zna temat i w tym roku teŜ nie ma 
pieniędzy na chodniki. Stwierdził, Ŝe w tym roku mają mniej pieniędzy na chodniki niŜ w roku 
poprzednim. Tym niemniej zadeklarował spotkanie z sołtysem Sołectwa Komorze, Ŝeby na 
miejscu zobaczyć, gdzie ten chodnik moŜna zrobić. Dodał, Ŝe tak prawdę powiedziawszy ten 
chodnik nie bardzo będzie się mieścił w pasie drogowym. 
 

− Sołtys Sołectwa Dąbie Danuta Cywińska powiedziała, Ŝe pisała do Powiatowego Zarządu 
Dróg pismo 2 lata temu. Chodzi o to, Ŝe u niej w Dąbiu są zielone tablice i wystarczyłoby 
zmienić tylko na teren zabudowany albo ograniczenie prędkości. Otrzymała odpowiedź, Ŝe 
będzie zmiana, ale do tej pory nie ma. 
 

− Sołtys Sołectwa Kucharowo Roman Słomiński powiedział, Ŝe u niego w wiosce teŜ nie ma 
znaków. WjeŜdŜając do Mosina tylko słupek stoi, a między Mosinem a Kucharowem był teŜ 
znak dwa niebezpieczne zakręty (jeden w prawo, drugi w lewo) - teraz tylko słupek stoi. 
 
Zastępca Dyrektora PZD Marek Ziomek odpowiedział, Ŝe były to znaki starego typu i teraz 
trzeba nowe postawić. 
 

Więcej głosu w dyskusji w tym punkcie obrad 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 
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”. 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni wraz z zawiadomieniem o sesji 
otrzymali informację na temat utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Borne Sulinowo.  
Informacja zawierająca wykaz wykonanych robót w 2014 r. oraz planowanych inwestycji  
w 2015r. na terenie Gminy Borne Sulinowo, przygotowana przez Powiatowy Zarząd Dróg  
w Szczecinku, stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
W sesji uczestniczy równieŜ Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku 
Marek Ziomek, któremu moŜna zadawać pytania. 
 
Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski, który powiedział, Ŝe są dwa 
miejsca przy Al. Niepodległości w Bornem Sulinowie, gdzie jest podwójna linia ciągła - przy 
poczcie (wizawi na długości parkingu) i przy parkingu na długości pawilonu handlowego przy Al. 
Niepodległości 12. Mieszkańcy jadący od strony miejscowości Łubowo skarŜą się, Ŝe tam jak 
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Policja stoi, to jest najdroŜsza ich jazda. Zapytał, czy nie moŜna by było zmienić, Ŝeby ta linia 
ciągła była tylko po jednej stronie, a po drugiej przerywana. Jest tam powaŜny problem i ludzie 
nagminnie łamią przepisy. Przypomniał, Ŝe mieszkańcy zgłaszali to od samego początku, jak Al. 
Niepodległości została wykonana. 
 
Zastępca Dyrektora PZD Marek Ziomek odpowiedział, Ŝe to zapisze, ale wypadałoby, Ŝeby Pani 
Burmistrz wystąpiła z tym pisemnie na komisję bezpieczeństwa. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe my juŜ z tym wystąpiliśmy, 3 razy 
było składane i na komisji ruchu drogowego była sprawa rozpatrywana. Ze względów 
technicznych, bezpieczeństwa, układu ulic czy skrzyŜowań tego nie przeorganizują. 
 
Zastępca Dyrektora PZD Marek Ziomek poinformował, Ŝe został ogłoszony przetarg na ul. 
Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie - 13 lipca br. nastąpi otwarcie ofert. Wykonanie nakładek, 
które zostały podane w informacji, jeszcze musi zatwierdzić Zarząd Powiatu, ale na tym terenie 
duŜo robią, więc myśli, Ŝe większość zostanie zrealizowana. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska nawiązując do obietnic powiedziała, Ŝe chodnik  
w Juchowie miał być robiony w tym roku. Po tym zwracając się do sołtysów obecnych na sesji 
powiedziała, Ŝe jak mają na piśmie wnioski związane z drogownictwem, prosiła o ich przekazanie 
Zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku. 
 
Zastępca Dyrektora PZD Marek Ziomek poinformował, Ŝe Pani Sołtys Sołectwa Rakowo 
przekazała wniosek. 
 
Radna ElŜbieta Niepelt na ręce Zastępcy Dyrektora PZD Marka Ziomka złoŜyła wniosek pisemny, 
który zwiera prośbę i potrzeby mieszkańców, o których wcześniej mówiła Sołtys Sołectwa 
Radacz. 
 
Radna Magdalena Bugiel poruszyła problem dotyczący niwelowania wysokości na drogach 
rowerowych przy Al. Niepodległości w Bornem Sulinowie. Zapytała, czy prace z tym związane 
zostały zakończone. 
 
Zastępca Dyrektora PZD Marek Ziomek powiedział, Ŝe zrobili to, co było moŜliwe do zrobienia,  
a nawet trochę więcej. 
 
Radna Magdalena Bugiel powiedziała, Ŝe chyba zostało to zrobione nie tak jak powinno być, bo te 
krawęŜniki zostały tak zrobione, iŜ powstały uskoki. Boi się, Ŝe jak dziecko będzie szło bosą 
stopą, to się pokaleczy. 
 
Zastępca Dyrektora PZD Marek Ziomek odpowiedział, Ŝe aby nie uszkodzić nawierzchni, te 
krawęŜniki były cięte i odkuwane. 
 
Radna Magdalena Bugiel zwróciła uwagę, Ŝe przy ulicy Brzechwy to zostało zrobione z jednej 
strony, a po drugiej nie i ten uskok jest dalej duŜy. 
 
Zastępca Dyrektora PZD Marek Ziomek odpowiedział, Ŝe mogą to jeszcze sprawdzić i zobaczyć, 
co da się zrobić. 
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Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zwracając się do Zastępcy Dyrektora PZD 
powiedziała, Ŝe w Bornem Sulinowie funkcjonują Dom Pomocy Społecznej i SM Spółka z o.o., 
których pensjonariusze przemieszczają się na wózkach. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podsumowując stwierdził, Ŝe w Bornem Sulinowie jest 
bardzo duŜo osób niepełnosprawnych, którzy przyjeŜdŜają z Polski i z tymi wózkami czasami 
bywa problem. Ludzie postronni, którzy przechodzą, pomagają osobom poruszającym się na 
wózkach. Powiedział, Ŝe trzeba to wziąć sobie do serca. 
 
Radna Irena Lis zwracając się do Zastępcy Dyrektora PZD zapytała, czy zdemontowane znaki 
drogowe są do uzupełnienia jako nowe, bo na dzień dzisiejszy ich nie ma. 
 
Zastępca Dyrektora PZD Marek Ziomek odpowiedział, Ŝe zostały zamówione nowe znaki i te 
miejsca zostaną uzupełnione. 
 
Radna Irena Lis poinformowała, Ŝe droga na Jeziorki jest bardzo wąska i bardzo cięŜko jest się 
mijać samochodami. Przy samym asfalcie na całej długości pozostał taki pas nie wykoszonej 
trawy a głębiej jest wykoszona. 
 
Zastępca Dyrektora PZD odpowiedział, Ŝe tam, gdzie to będzie moŜliwe wykoszą. Przyznał, Ŝe 
mieli trochę problemów z ciągnikami, ale myśli, Ŝe juŜ udało się ten problem rozwiązać. 
 
Radny Arkadiusz Malarski powiedział, Ŝe znak drogowy "obszar zabudowany" w m. Silnowo od 
strony Juchowa wygląda bardzo nieestetycznie i prosił, Ŝeby go wymienić.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwracając się do sołtysów zgłosił uwagę, Ŝe jak 
występują z pismami do Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku, Ŝeby kopię takiego pisma 
przesyłać równieŜ do wiadomości Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. ZałoŜona zostanie 
odrębna teczka i wówczas będzie moŜna kontrolować te problemy, które od lat nie zostały 
rozwiązane i będzie moŜna monitorować te sprawy. 
Następnie zwrócił się do Zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku, aby 
rzetelnie zajął się tymi problemami, które sygnalizowali na sesji mieszkańcy naszej gminy  
w osobach sołtysów i radnych. Taką stosowną informację prosił, Ŝeby przesłać w terminie 
ustawowym do wiadomości Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie, czyli w ciągu 30 dni. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 10 pn. „Informacja 
na temat przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2015 roku”. 
 
 
 
Ad 10. 
 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali informację na temat 
przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2015 r. 
PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju o przedstawienie opinii komisji o stanie przygotowania 
Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2015 roku. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju radny Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 
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"Komisja Rozwoju na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2015 r. analizowała stan 
przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2015 roku.  

Analizę tematyki komisja poprzedziła posiedzeniem wyjazdowym w dniu 15 czerwca br. 
w celu bezpośredniego naocznego zapoznania się ze stanem organizacji i przygotowania Gminy 
Borne Sulinowo na przyjęcie turystów i zapewnienia im odpowiedniej bazy do wypoczynku oraz 
oferty kulturalno-oświatowej, uzupełniającej typowy aktywny wypoczynek nad wodą czy  
w kontakcie z naturą. 

Członkowie Komisji zapoznali się z otrzymaną informacją pisemną przygotowaną przez 
Referat Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego, Centrum Kultury i Rekreacji oraz Miejską 
Bibliotekę Publiczną, jak równieŜ uzyskali wyczerpujące informacje od dyrektorów tych 
jednostek, a takŜe inspektora ds. promocji i współpracy tut. Urzędu dotyczące analizowanej 
problematyki. Otrzymaliśmy informację na temat ewidencji bazy wypoczynkowo-turystycznej, 
które są zewidencjonowane, szlaków turystycznych czy działań promocyjnych.  

Z uzyskanych informacji i obserwacji wynika, Ŝe trwają wzmoŜone prace przygotowawcze 
do sezonu letniego 2015. Stwierdzono, Ŝe tereny rekreacyjne i turystyczne są uporządkowane. 
Prowadzone są prace remontowe i modernizacyjne mające na celu poprawę wizerunku i estetyki 
terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych, przejawiające się m.in. dbałością o zieleń, czystość, 
zapewnienie odpowiedniej ilości koszy na śmieci. Miejsca wykorzystywane do kąpieli w Gminie 
Borne Sulinowo spełniają podstawowe wymogi obsługi turystów i plaŜowiczów, podejmowane są 
działania w kierunku poprawy infrastruktury dla lepszej obsługi turysty, likwidacji mankamentów 
i pełnego wykorzystania atutów Bornego Sulinowa.  

Przykładem odpowiedniego kierunku, do którego naleŜy dąŜyć jeśli chodzi o standard 
wyposaŜenia przyjęty dla miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego czy miejsca do kąpieli, jest plaŜa 
Zielona, miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe Marina oraz teren rekreacyjny w Silnowie Dolnym. 
W powyŜszych miejscach znajdują się pomosty, place zabaw dla dzieci, boisko do gry  
w siatkówkę oraz moŜliwość cumowania sprzętu pływającego, a takŜe mała architektura 
umoŜliwiająca konsumpcję czy odpoczynek pod dachem. Ciekawą alternatywą do wypoczynku 
nad wodą moŜe być nowe miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe przy ulicy NadbrzeŜnej w Bornem 
Sulinowie przygotowane przez gminę, tylko naleŜałoby jeszcze wyposaŜyć je w miejsce do gry  
w siatkówkę, posadowić plac zabaw dla dzieci czy małą architekturę (wiaty) do wypoczynku  
i schronienia się przed słońcem, a w przyszłości dąŜyć do uruchomienia punktu gastronomicznego 
słuŜącego odpoczywającym.  

Widać zmiany na terenie rekreacyjnym w Piławie, ale naleŜałoby zmodernizować boisko 
do siatkówki i umiejscowić wiatę rekreacyjną. DuŜe zmiany na plus moŜna zauwaŜyć na polu 
namiotowym w Łubowie, tylko problemem ciągle nie mającym epilogu jest sytuacja z fatalnym 
stanem pomostów.  

Komisja Rozwoju wnioskuje o działania zmierzające do rozwiązania sytuacji związanej ze 
złym stanem technicznym pomostów w miejscowości Łubowo.  

Zwiększyła się równieŜ oferta skierowana do osób aktywnie wypoczywających, 
niekoniecznie korzystających z atrakcji związanych z wodą, poprzez budowę kortu tenisowego  
w Bornem Sulinowie oraz rozbudowę siłowni zewnętrznej przy Hali CKiR przez dostawienie 
urządzeń street workut do treningu siłowego. Zdaniem Komisji bardzo dobrze wpisuje się  
w działania mające uatrakcyjnić pobyt w Bornem Sulinowie rewitalizacja terenu przy Miejskiej 
Bibliotece Publicznej - plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna oraz szachownica plenerowa. 

Członkowie komisji odnieśli się równieŜ pozytywnie do podjęcia prób, co juŜ wcześniej 
sugerowała komisja, wytyczenia szlaku rowerowego po zdemontowanej linii kolejowej 
przebiegającej przez tereny leśne z Bornego Sulinowa do Łubowa. Przyjęła z duŜą radością fakt  
o rozmowach i próbie wykonania ścieŜki rowerowej wokół jeziora Pile, w co zaangaŜowane są 
Nadleśnictwa Borne Sulinowo i Czarnobór. Komisja wnioskuje, aby rozbudować  
i zmodernizować miejsca postojowe na istniejących trasach rowerowych i Nordic Walking. 
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Zdaniem komisji dobrym kierunkiem działań promujących walory historyczno-
przyrodnicze oraz ukazującym atuty „Naszej małej ojczyzny” jest  film promocyjny Miasta  
i Gminy Borne Sulinowo. Otrzymywaliśmy wiele sygnałów, Ŝe to spełnienie oczekiwań wielu 
środowisk zgłaszających taką potrzebę promocji gminy.  

Ciekawą ofertą dla pewnej grupy wypoczywających i odwiedzających naszą gminę jest 
ścieŜka ”Historia w graffiti”. Członkowie komisji wnioskują o wykonanie chodnika  
w pobliŜu ścieŜki, co poprawi komfort oglądania i poprawi bezpieczeństwo dla oglądających jak  
i poruszających się w tym terenie rowerzystów, samochodów czy pieszych. 

Komisja Rozwoju z duŜym niepokojem obserwuje stan zagospodarowania pola 
namiotowego przy ulicy Sportowej w Bornem Sulinowie, które aktualnie zostało wydzierŜawione 
do 2019 roku. Zdaniem komisji naleŜy podjąć decyzję, czy gmina wykorzystując wsparcie ze 
środków zewnętrznych będzie podnosić standard tego miejsca wyposaŜając w odpowiednią 
infrastrukturę, czy stworzyć miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe np.: wiaty do spotkań 
plenerowych, siłownia zewnętrzna, mini boiska itp. w celu zagospodarowania tego terenu. Na 
dzień dzisiejszy powinno się w porozumieniu z nadleśnictwem prześwietlić drzewa, aby uzyskać 
widok na jezioro. 

Komisja wyraŜa duŜą satysfakcję, Ŝe dokonano modernizacji i unowocześnienia oraz 
rozbudowy placu zabaw przy Hali Sportowej, o co wnioskowała Komisja Rozwoju juŜ  
w 2013 roku, ale ponawia wniosek o pełne zagospodarowanie tego terenu, co wpisałoby się  
w kompleks rekreacyjno-sportowy (Orlik, kort tenisowy, siłownia zewnętrzna) oraz dopełniłoby 
estetyzację i funkcjonalność tego terenu, który okazał się strzałem w dziesiątkę, jest dzisiaj bardzo 
często odwiedzany, a takŜe stał się popularnym miejscem wypoczynku dla dzieci, dorosłych  
i seniorów.  

Z duŜą radością komisja przyjęła informację i zobaczyła zmiany w ośrodku Stary Młyn  
w Strzeszynie, który moŜe stać się kolejną atrakcją Gminy Borne Sulinowo i miejscem 
wypoczynku. 

Reasumując pewny zakres materiału, zdaniem Komisji Rozwoju naleŜy wyodrębnić grupę 
docelową, potencjalnych beneficjentów naszej oferty turystycznej, których zamierzamy gościć  
i dostosowywać tę ofertę do ich potrzeb. NaleŜy podjąć kompleksowe działania w kierunku 
kształtowania i dostosowania „produktu turystycznego” do potencjalnych potrzeb, a nie doraźne 
działania w postaci budowy infrastruktury, która nie zawsze jest dostatecznie później 
wykorzystywana. Jak wiemy duŜym atutem Bornego Sulinowa jest duŜa ilość jezior, pod 
względem ilości zbiorników wodnych jesteśmy w krajowej czołówce - 40-57 w zaleŜności od tego 
co nazwiemy jeziorem. Dlatego paradoksalnie jest to trudność, aby wszystkie jeziora były 
zagospodarowane na wysokim standardzie. Stąd propozycja komisji o racjonalizacji działań,  
o której wspomnieliśmy w ww. wniosku i systematyczne coroczne podnoszenie kompleksowo 
standardu naszych miejsc do rekreacji i wypoczynku. 

Zdaniem komisji naleŜy równieŜ rozbudowywać infrastrukturę sportową: stadion  
w Bornem Sulinowie wyposaŜyć w bieŜnię lekkoatletyczną i stworzyć boisko treningowe  
o odpowiednim standardzie, co zaowocuje duŜo większą obecnością grup sportowych w okresie 
wakacji letnich.  

Komisja wnioskuje o podjęcie działań związanych z realizacją projektu „Przystanek 
Ryby”, aby rozbudować w tym miejscu taras widokowy wzdłuŜ parkingu, aby nie było potrzeby 
uzyskiwania pozwoleń wodno-prawnych. Miejsce to - zlokalizowane przy drodze krajowej nr 20 - 
ma zachęcić potencjalnych turystów do odwiedzenia Bornego Sulinowa czy jakiejś miejscowości 
w naszej gminie, natomiast obecnie stan tego miejsca nie świadczy dobrze o walorach 
turystycznych naszej gminy. 

Komisja Rozwoju wnioskuje o podjęcie działań i rozmów z Nadleśnictwem Borne 
Sulinowo w celu udostępnienia do turystyki półwyspu „Głowa Orła”, który mógłby stać się 
perełką i miejscem najczęściej odwiedzanym zarówno przez turystów jak i mieszkańców, 
oczywiście po wyposaŜeniu w pełną infrastrukturę do rekreacji i wypoczynku. Zdaniem komisji 



12 
 

naleŜałoby podjąć działania w celu wykorzystania potencjału turystycznego jaki znajduje się na 
wyspie, w korelacji z nowo powstałym miejscem rekreacyjno-wypoczynkowym przy ulicy 
NadbrzeŜnej w Bornem Sulinowie. Pewnie będą słyszalne głosy o niedorzeczności, ale nieraz 
absurdalny pomysł moŜe stać się atrakcją dla turystów. Komisja zdaje sobie sprawę, Ŝe wszystkie 
działania wymagają znacznych nakładów finansowych, ale stopniowo i pozyskując środki 
zewnętrzne moŜna etapami realizować zamierzenia czy wypracowane koncepcje. 
 W oparciu o materiał pisemny oraz uzyskane wyjaśnienia, Komisja Rozwoju pozytywnie 
oceniła stan przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2015 roku.". 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki ustosunkował się do głosów, które 
wypowiadano w trakcie przedstawiania przez niego opinii komisji. Stwierdził, Ŝe w opinii zawarto 
Ŝyczenia, które są ściśle związane ze środkami finansowymi. Podał przykład zagospodarowania 
terenu przy hali sportowej, gdzie przyjeŜdŜają na plac zabaw nawet dzieci ze Szczecinka, gdyŜ 
twierdzą, Ŝe Szczecinek takiego placu nie ma. Są to plany nawet nie na najbliŜsze 4 lata, lecz na 8 
czy 12 lat, ale stopniowo - skoro mamy być gminą turystyczną i chcemy przyjmować turystów - 
naleŜy działania w tym kierunku podejmować. Dlatego jako Komisja Rozwoju napisali, Ŝe mamy 
50 jezior i nie jesteśmy w stanie ich zagospodarować, naleŜy to robić etapami. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe jak najbardziej wizje na przyszłość są 
wskazane, ale nie od razu do realizacji, bo tak krawiec kraje jak mu materiału staje. Po tym 
pochwalił Nadleśnictwo Borne Sulinowo za wykonanie dwóch parkingów: koło cmentarza przy 
stalagu 302 i przy pomnikach od strony między miejscowością Nadarzyce i Sypniewo. Zwracając 
się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Mariusza Gorgola prosił o przekazanie 
podziękowań za troskę Panu Nadleśniczemu. 
Po tym zapytał, czy ktoś z radnych chce zgłosić jeszcze jakieś uwagi do przedmiotowego punktu 
obrad. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe "Głowy Orła" nigdy nie 
przejmiemy, bo starania czyniliśmy przez prawie 4,5 roku. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, Ŝe we współpracy z Nadleśnictwem Borne 
Sulinowo moŜemy osiągnąć więcej. 
 
Radna Irena Lis zwróciła uwagę, Ŝe plany są ambitne, duŜo się dzieje w mieście, natomiast nie 
odczuwa się opieki gminy na wsiach. Podała przykład Juchowa, gdzie nie ma w ogóle placu 
zabaw, w Dąbiu jest zdemontowany - nie ma. Na sezon wakacji nie ma nic. Zaznaczyła, Ŝe 
rozumie rozpieszczanie miasta i inwestycje w mieście, ale u nich nic się nie dzieje. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe w tej chwili sołtysi biją brawo, ale 
są niesprawiedliwi. Przypomniała, iŜ gdy gmina rozpoczęła budowę placów zabaw, zaczęła je 
realizować na terenie wiosek i sołectw. Jaki szacunek do placów zabaw, jakie poszanowanie - taki 
był efekt. W tym roku te place zabaw zaczęły zagraŜać bezpieczeństwu dzieci, dlatego tam gdzie 
moŜliwe Dyrektor CKiR podjęła decyzję, Ŝe będzie naprawiać, a tam, gdzie nie są one do naprawy 
- zostały zdemontowane. To nie jest tak, Ŝe gdzie ta gmina, i Ŝe tylko w mieście, bo gmina to co 
realizowała, realizuje w oparciu o zewnętrzne pieniądze - środki unijne. Apetyt wzrasta w miarę 
jedzenia i aspiracje na pewno będą coraz większe, ale to nie jest tak, Ŝe za dotknięciem 
czarodziejskiej róŜdŜki budzimy się rano i w kaŜdej miejscowości są place zabaw. Uzgodniono, Ŝe 
w momencie kiedy ruszy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i programy realizowane  
w ramach Leadera Lokalnej Grupy Działania, przystępujemy do realizacji stawiania zielonych 
siłowni i wracamy do placów zabaw. Zaznaczyła, Ŝe moŜemy postawić dwa urządzenia, które 
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mają certyfikat i kosztują 15.000,00zł, ale w ramach zadań realizowanych ze środków 
zewnętrznych to jest juŜ plac zabaw za 30.000,00zł i nie z drewna, który się rozłazi po roku. Inną 
rzeczą i sprawą jest to, Ŝe po prostu młodzieŜ nie szanuje i nie ma komu tego doglądać. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poinformował, Ŝe w sesji uczestniczy Pan Piotr Letki - 
dyrektor Muzeum Wału Pomorskiego w Szczecinku i udzielił mu głosu. 
 
Piotr Letki powiedział, Ŝe przy drodze nr 20 mają tablicę "fortyfikacje wału pomorskiego". Na 
skrzyŜowaniu na Kolonię Śmiadowo jest jeden bunkier, który aktualnie słuŜy jako śmietnik. 
Zwrócił się z prośbą o oczyszczenie bunkra ze śmieci, a oni wówczas ze swej strony zabezpieczą 
ten bunkier - wykonają zamknięcia, Ŝeby nie wrzucano ponownie śmieci. Powiedział, Ŝe jest to 
brzydka wizytówka, a tych śmieci będzie ze 2 przyczepy. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „Rozpatrzenie 
sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok, sprawozdania 
finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego 
Gminy Borne Sulinowo”. 
 
 
 
Ad 11. 
 
Przewodniczący RM  Dariusz Czerniawski przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok. Zwrócił się do 
przewodniczących komisji Rady Miejskiej o przedstawienie opinii. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przedstawił opinię komisji  
o treści: 

"Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/474/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  
30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2014 plan 
budŜetu gminy zakładał: 

- po stronie dochodów   35 090 720,00 zł 
- po stronie wydatków   34 465 432,00 zł.  

W trakcie roku budŜetowego plan budŜetu ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił: 
- po stronie dochodów   35.692.121,94zł, 
- po stronie wydatków   34.434.543,14zł. 

Dochody budŜetowe wykonano w kwocie 34.883.381,21zł, co stanowi 97,73% 
Wydatki budŜetowe zrealizowano w kwocie 33.986.825,06zł, co stanowi 98,70%. 
BudŜet Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok zamknął się nadwyŜką budŜetową w wysokości 
896.556,15zł, która zostanie przeznaczona na spłatę  zaciągniętych kredytów i poŜyczek. 
Zobowiązania finansowe budŜetu Gminy Borne Sulinowo na koniec 2014 roku stanowiły kwotę 
18.596.341,87zł, w tym kredyty i poŜyczki 15.601.508,91zł oraz zobowiązania niewymagalne  
z tytułu dostaw, usług, dopłat, składek, podatków i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
2.994.832,96zł. 
W toku wykonywania budŜetu powstały zobowiązania wymagalne w wysokości 256.186,07zł.  
Na powyŜsze zobowiązania składają się: niewypłacone dodatki mieszkaniowe, opłaty za pobyt 
osób w DPS, dopłaty do wody i ścieków, opłaty z tytułu dostaw i usług. Od zobowiązań 
wymagalnych nie zapłacono Ŝadnych odsetek, gdyŜ zostały one uregulowane w styczniu 2015r. 
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Wydatki na finansowanie inwestycji na plan 2.615.216,88zł wykonano w wysokości 
2.596.033,60zł, co stanowi 99,27%. 
Wydatki bieŜące na plan 31.819.326,26zł, zrealizowano w kwocie 31.390.791,46zł, co stanowi 
98,65% planu. 
Komisja BudŜetowo-Gospodarcza nie wniosła uwag do wykonania dochodów i wydatków 
budŜetowych, gdyŜ końcowe kwoty zarówno planu dochodów jak i wydatków są zgodne  
z uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Bornego Sulinowa wprowadzającymi 
zmiany w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok w trakcie roku budŜetowego. 
W realizacji wydatków nie zauwaŜono przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 
Z przedstawionego sprawozdania wynika, Ŝe dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 
określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2014r. stanowi 3,78 %,  
a planowany wskaźnik na rok 2014 stanowi 3,41 %.  
 

Reasumując Komisja BudŜetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała wykonanie 
budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok i popiera wniosek Komisji Rewizyjnej  
o udzielenie Burmistrzowi Bornego Sulinowa absolutorium z tytułu wykonania budŜetu gminy za 
rok 2014.". 
Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 9  
do protokołu.  
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju radny Dariusz Palicki przedstawił opinię komisji o treści: 

"Komisja Rozwoju oceniając wykonanie budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok, 
analizowała dochody i wydatki w działach budŜetu dotyczących zakresu działania komisji,  
a mianowicie: zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska, 
kultury fizycznej, turystyki, oświaty i kultury. 
 
Wykonanie dochodów przedstawiało się następująco: 
1) dział 630 Turystyka - na plan 125.733,47zł wykonano 43.408,00zł, co stanowi 34,52%; 

Niskie wykonanie dochodów w dziale Turystyka spowodowane było tym, Ŝe środki finansowe 
w wysokości 82.325,47zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 zamiast do końca roku budŜetowego 2014, wpłynęły do końca I kwartału 2015 r. 
Sytuacja powyŜsza jest niezaleŜna od gminy ze względu na obowiązujący Urząd 
Marszałkowski okres na rozliczenie wniosków o płatność. 

2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa - na plan 308.900,00zł 
wykonano 207.315,17zł, co stanowi 67,11%; 

3) dział 801 Oświata i wychowanie - na plan 387.659,12zł wykonano 381.806,81zł, co stanowi 
98,49%; 

4) dział 852 Pomoc społeczna - na plan 5.106.552,25zł wykonano 4.998.383,49zł, co stanowi 
97,88%; 

5) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 156.288,29zł 
wykonano w 100%; 

6) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 188.319,49zł wykonano 137.164,58zł, 
co stanowi 72,84%; 

7) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan 1.441.592,91zł wykonano 
1.403.871,40zł, co stanowi 97,38%; 

8) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 178.752,00zł 
wykonano w 100%; 

9) dział 926 Kultura fizyczna - plan w wysokości 120.000,00zł wykonano w 100%. 
 
Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco: 
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1) dział 630 Turystyka - plan w wysokości 421.835,53zł wykonano w kwocie 412.856,92zł, co 
stanowi 97,87%; 

2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa - plan w wysokości 
849.320,25zł wykonano w kwocie 821.086,42zł, co stanowi 96,68%; 

3) dział 801 Oświata i wychowanie - plan w wysokości 11.440.597,49zł wykonano  
w kwocie 11.416.137,99zł, co stanowi 99,79%; 

4) dział 851 Ochrona zdrowia - plan w wysokości 173.350,08zł wykonano w kwocie 
172.648,34zł, co stanowi 99,60%; 

5) dział 852 Pomoc społeczna - plan w wysokości 6.555.756,45zł wykonano w kwocie 
6.375.428,38zł, co stanowi 97,25%; 

6) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 156.288,29zł 
wykonano w 100%; 

7) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan w wysokości 677.771,86zł wykonano  
w kwocie 625.661,85zł, co stanowi 92,31%; 

8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 3.048.487,83zł 
wykonano w kwocie 2.996.942,49zł, co stanowi 98,31%; 

9) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 1.597.500,00zł 
wykonano w kwocie 1.596.647,00zł, co stanowi 99,95%%; 

10) dział 926 Kultura fizyczna - plan w wysokości 216.168,50zł wykonano w kwocie 
214.456,14zł, co stanowi 99,21%. 

 
Komisja Rozwoju nie wniosła uwag zarówno do wykonanych dochodów jak i wydatków 
budŜetowych, których opiniowanie naleŜy do kompetencji komisji i pozytywnie zaopiniowała 
realizację budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok.". 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapoznał obecnych z treścią uchwały  
Nr XLIII.172.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 
29 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Gminy Borne Sulinowo 
z wykonania budŜetu za 2014 rok. Przypomniał, Ŝe radni otrzymali kserokopię przedmiotowej 
uchwały RIO wraz z zawiadomieniem i materiałami na sesję. 
PowyŜsza uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Po tym powiedział, Ŝe radni otrzymali równieŜ kserokopię wniosku Komisji Rewizyjnej  
w sprawie absolutorium. 
PowyŜszy wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bornego Sulinowa 
absolutorium z tytułu wykonania budŜetu Gminy za rok 2014 stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos odnośnie 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 
Borne Sulinowo za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo za 2014 rok. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 
uchwały: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XI/103/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2015 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo 
za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2014 
rok  została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do omówienia projektu 
uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2014 
rok. 
Przed tym zapoznał z treścią uchwały Nr LXX.256.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wydania opinii o wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Bornego Sulinowa z tytułu wykonania budŜetu za 2014 rok. 
PowyŜsza uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Po przeczytaniu powyŜszej uchwały RIO Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do 
radnych, czy ktoś chce zabrać głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
absolutorium z tytułu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok i poddał go pod 
głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XI/104/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2015 r.  
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Po podjęciu powyŜszej uchwały Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski złoŜył wyrazy uznania 
i serdecznie pogratulował Pani Burmistrz. Zwrócił się do Pani Burmistrz, aby przekazała 
gratulacje równieŜ swoim pracownikom. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska podziękowała za gratulacje. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie 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 powołania 
Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników. Zwrócił uwagę, Ŝe projekt uchwały nie zawiera 
składu osobowego Zespołu i prosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w tym Zespole. 
Przed tym przypomniał, Ŝe w poprzedniej kadencji w skład zespołu wchodzili: Sekretarz Gminy 
Anna Gałązka, radca prawny Tomasz Wilicki i sołtys. Poinformował równieŜ, Ŝe w dniu 
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dzisiejszym wpłynęło pismo Prezesa Sadu Rejonowego w Szczecinku, aby w skład zespołu 
opiniującego kandydatów na ławników powołać pracownika Sądu Panią Małgorzatę Kruk. 
PowyŜsze pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
W dyskusji zgłoszono poniŜsze kandydatury do składu osobowego Zespołu Opiniującego 
kandydatów na ławników: 
1) Anna Gałązka - wyraziła zgodę na kandydowanie, 
2) Tomasz Wilicki wyraził zgodę na kandydowanie, 
3) Renata Komorowska - nie wyraziła zgody na kandydowanie, 
4) Rafał Turlej - nie wyraził zgody na kandydowanie, 
5) GraŜyna Waryan - wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Innych kandydatów do składu Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały 
uwzględniający poniŜszy skład Zespołu: Anna Gałązka, Małgorzata Kruk, GraŜyna Waryan   
i Tomasz Wilicki, a następnie poddał go pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XI/105/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2015 r.  
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
12.2 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet dla przewodniczących organu 
wykonawczego jednostek pomocniczych gminy 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XI/106/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2015 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet dla 
przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
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12.3 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (nieruchomość gruntowa 
niezabudowana w m. Juchowo, oznaczona dz. nr 108) 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2015 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
 
12.4 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (nieruchomość gruntowa 
niezabudowana w m. Łubowo, oznaczona dz. nr 207) 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XI/108/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2015 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
 



19 
 

12.5 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia 
zgody na dzierŜawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (ogródek działkowy nr 1 połoŜony na nieruchomości oznaczonej dz. nr 1/2 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XI/109/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2015 r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do 
protokołu. 
 
 
 
12.6 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia 
zgody na dzierŜawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (ogródek działkowy nr 12 połoŜony na nieruchomości oznaczonej dz. nr 1/2 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XI/110/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2015 r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do 
protokołu. 
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12.7 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia 
zgody na dzierŜawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (część tj. 564 m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej dz. nr 277/3 w m. Silnowo)  
i zapytał o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XI/111/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 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 23 do 
protokołu. 
 
 
 
12.8 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia 
zgody na dzierŜawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (część tj. 20 m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej dz. nr 3/27 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XI/112/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2015 r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do 
protokołu. 
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12.9 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia 
zgody na dzierŜawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (część tj. 60 m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej dz. nr 3/27 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XI/113/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 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 25 do 
protokołu. 
 
 
 
12.10 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy utworzenia 
odrębnego obwodu głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie  
w związku z zarządzonym ogólnokrajowym referendum 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2015 r.  
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulinowie w związku z zarządzonym ogólnokrajowym referendum została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
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12.11 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy upowaŜnienia 
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie do 
prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu 
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Borne Sulinowo 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 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XI/115/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2015 r.  
w sprawie upowaŜnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulinowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 
w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 27 do protokołu. 
 
 
 
12.12 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia 
skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XI/116/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2015 r.  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
 
 
12.13 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok 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 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XI/117/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2015 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
 
 
12.14 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2032 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XI/118/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2015 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2015-2032 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
 
Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 31 i nr 32 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" głos zabrali: 
 
− Radny Mariusz Gorgol (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) odnosząc się do dyskusji na 

temat placów zabaw powiedział, Ŝe na przerwie rozmawiał z sołtysami miejscowości, którzy 
podnosili ten temat. Uzyskał informację, Ŝe został plac zabaw zabrany do remontu (plac zabaw 
liczy 5 lat) i jeszcze nie został oddany z remontu. UwaŜa, Ŝe place zabaw powinny być 
zabezpieczane co roku, czy co dwa lata. Przypuszcza, Ŝe Dyrektor Centrum Kultury  
i Rekreacji nie wypełnia swoich obowiązków w sposób naleŜyty i naleŜałoby coś z tym zrobić, 
w jakiś sposób to wyegzekwować. Stwierdził, Ŝe będzie o to wnioskował do Pani Burmistrz 
stosownym pismem. 
 

− Radny Rafał Turlej odniósł się do wystąpienia Przewodniczącego Komisji Rozwoju  
i stwierdzenia radnej Lis, Ŝe zapominamy o miejscowościach wiejskich. Stwierdził, Ŝe jak 
mówimy o turystyce musimy spojrzeć na to zupełnie inaczej. O ile turyści przyjeŜdŜają do 
Bornego Sulinowa, Strzeszyna, Łubowa czy do Piławy, to musimy skoncentrować się na tych 
miejscowościach, gdzie potencjalny turysta moŜe zostawić pieniądze i mogą te pieniądze 
zostać na terenie gminy. Jemu osobiście brakuje, Ŝe Gmina Borne Sulinowo nie promuje się. 
Prosił, Ŝeby spojrzeć na inne gminy, np. na Warmii i Mazurach. My teŜ mamy zasoby  
i walory, Ŝe moŜemy promować swoją turystykę i tylko w ten sposób moŜemy pomyśleć  
o turystach i dodatkowym dochodzie gminy. 
 

− Radna Irena Lis powiedziała, Ŝe jest trochę zaskoczona wypowiedzią radnego Rafała Turleja. 
Zaprosiła go do Juchowa i stwierdziła - co ma powiedzieć rodzicom, dlaczego ten plac zabaw 
nie wrócił. Mieszkańcy są równieŜ tym zaskoczeni, Ŝe plac nie wrócił i zostali zupełnie bez 
niczego w wakacje. W szkole nie ma zajęć, świetlica jest zamknięta, plac zabaw został 
zdemontowany i został tylko Orlik. Matki do niej przychodzą i co ona ma im powiedzieć. 
Prosiła, Ŝeby postawić się na jej miejscu. Ona na te sprawy patrzy z punktu widzenia matek, 
które mają małe dzieci. Jest to środowisko popegerowskie, mieszkańcy nie mają pieniędzy, 
Ŝeby wysłać dzieci na kolonie. Poinformowała, Ŝe wczoraj wyszła na wieś i została 
zbombardowana pytaniami i wnioskami. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odpowiadając na pytanie radnej Lis, co ma 
powiedzieć mieszkańcom powiedział, iŜ ma im odpowiedzieć, Ŝe to podniosła na Sesji Rady 
Miejskiej. Stwierdził teŜ, Ŝe to się jakoś wiąŜe z tym, co wcześniej mówił Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Mariusz Gorgol. 
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− Radny Arkadiusz Malarski zabrał głos w kwestiach poruszonych przez przedmówców. 
Stwierdził, Ŝe on równieŜ zauwaŜył to, co powiedział radny Gorgol i jest to bardzo istotne. 
Place zabaw są drewniane i bez konserwacji taki plac nie ma szans, trzeba je impregnować. 
Odnośnie wypowiedzi radnego Turleja na temat braku promocji stwierdził, Ŝe promocja  
w Gminie Borne Sulinowo jest i nie jest to naszym problemem. UwaŜamy się za Gminę 
turystyczną, ale tak naprawdę nie bardzo mamy co promować. UwaŜa, Ŝe musimy zrobić coś, 
Ŝeby przyciągnąć turystów. Mamy lasy, trochę infrastruktury, ale to wszystko jest mało, Ŝeby 
wygrać w wyścigu o tego turystę, który ma kasę. Turysta, który przyjedzie pod namiot 
i przywiezie wszystko ze sobą, to dla nas będzie tylko koszt, bo trzeba utrzymać pole 
namiotowe i jemu to zapewnić. Nam są potrzebni turyści, którzy mają pieniądze i którzy je 
tutaj zostawią, a tacy nie przyjadą tylko dlatego, Ŝe mamy lasy i jeziora. Dlatego naleŜy 
pomyśleć nie o promocji, tylko o tym, Ŝeby moŜna było co promować. 

 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radny Malarski zgłosił słuszną 
uwagę, Ŝe potrzebny jest taki magnes, który będzie przyciągał, bo o turystyce mówią chyba 
wszystkie gminy w Polsce i jest bardzo wiele gmin, które mają jeziora i lasy. 
 

− Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odniosła się do poruszonych wniosków i głosów, 
które padały na dzisiejszej sesji. Powiedziała, Ŝe nie odniesie się do stwierdzenia 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o tym, kto jest winny i w jakim stopniu. O tym 
rozmawiamy ostatnimi czasy i myśli, Ŝe niebawem powyjaśniamy sobie pewne sprawy. JeŜeli 
chodzi o promocję to ta promocja jest, są filmy promocyjne, bierzemy udział w targach, które 
absolutnie się nie sprawdzają w tej chwili, chociaŜ mamy równie piękne tereny jak na Warmii 
i Mazurach. Prosiła jednak, Ŝeby pamiętać jakie jest podejście, jakie było i od ilu lat trwa do 
tego zasobu, który mają, jeŜeli chodzi o wody i do pieniędzy, które włoŜyli prywatni 
inwestorzy. To co jest na Mazurach: hotele, przystanie, powstało w ramach współpracy  
z podmiotami prywatnymi.  
Po tym przekazała kilka komunikatów: 
1. 5 września br. odbędą się DoŜynki Gminne w Piławie oraz obchody 70-lecia istnienia 

Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Łubowie. Te imprezy dublują się, ale zadziała i spróbuje 
coś z tym zrobić. 

2. Śmiadowo organizuje festyn integracyjny, który odbędzie się 29 sierpnia. 
3. Festyny odbędą się równieŜ w Noblinach, Silnowie (organizuje Stowarzyszenie). 
4. Ogłoszony został konkurs na Dyrektora ZOZ-u, który odbędzie się w przeciągu 3 tygodni 

od złoŜenia ofert. Musi wystartować dwóch chętnych, Ŝeby konkurs był waŜny. Jeśli nie, 
konkurs trzeba będzie powtórzyć. 

5. Komisja Mieszkaniowa zweryfikowała listy osób oczekujących na mieszkania komunalne 
i socjalne, które bardzo się zmniejszyły. Jest lista priorytetów, ogłoszone to zostało  
w Internecie. 

6. Toczą się w Sądzie sprawy o eksmisje. Jedno mieszkanie socjalne zostało juŜ opróŜnione  
i skutecznie będziemy walczyć w Sądzie i eksmitować ludzi, którzy mają straszne długi 
przekraczające 20 tys. zł i którzy nie płacą wogóle.  

7. Niebawem odbędą się konsultacje z projektantami odnośnie wstępnej fazy projektu na 
stołówkę i salę gimnastyczną w Łubowie. 

8. Odbędą się obchody 70-lecia istnienia Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Łubowie oraz 
Szkoły Podstawowej w Łubowie. 

9. Są juŜ wyniki egzaminów gimnazjalnych i w szkołach podstawowych, które są bardzo 
kiepskie. Osoby zainteresowane mogą się z nimi zapoznać. 
 

Na koniec odniosła się do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, w której 
zostało zapisane zastrzeŜenie, co oznacza, Ŝe jest coś nie tak. Wyjaśniła, Ŝe na koniec roku 
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zawsze posiłkujemy się kredytem odnawialnym, Ŝeby nie mieć Ŝadnych przestojów. Jednak na 
dzień 31 grudnia musimy do banku oddać pieniądze, Ŝeby juŜ 2 stycznia korzystać  
z następnych, które są do dyspozycji na cały rok i te pieniądze muszą znaleźć się na koncie. 
Nigdy nie było takich zastrzeŜeń, RIO nie zwracała na to uwagi, posiłkowaliśmy się więc  
subwencją oświatową, która przychodzi w grudniu do wypłaty na styczeń. Jak gdyby 
poŜyczamy sobie pieniądze, w styczniu mamy juŜ nowy kredyt odnawialny i tak to się 
odbywa. Stwierdziła, Ŝe nie ma tu jakichś nagannych rzeczy, bo to przechodziło, ale w tej 
chwili RIO zwróciła nam na to uwagę. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe takie wyjaśnienia, jakie na sesji 
przedstawiła Pani Burmistrz są bardzo dobre, bo wtedy radni uzyskują większy poziom 
wiedzy o zamierzeniach, o działalności bezpośredniej i o wielu innych sprawach. 

 
− Radny Mariusz Gorgol odniósł się do poruszonego tematu "Głowy Orła". Powiedział, Ŝe 

"Głowa Orła" jest rozbudowywana i infrastruktura jest tam robiona. Jednak faktem jest, Ŝe jest 
ona systematycznie niszczona, nie nadąŜają zbierać śmieci i naprawiać. Po tym powiedział, Ŝe 
mieszka nieopodal baru "Pod Orłem" i jest za tym, Ŝeby goście przyjeŜdŜali i bawili się, ale 
Ŝeby to się odbywało w sposób cywilizowany i kulturalny. Powiedział, Ŝe nie będzie 
obrazował tego, co się dzieje w nocy, ale rano TOI TOI są powywracane, zdemolowane, kosze 
równieŜ. Nie wie, jak długo ten fakt ma trwać, ale jest kamera na budynku sklepu "Cegiełka", 
którą mogłaby posiłkować się StraŜ Miejska i która skierowana jest na te TOI TOI. Ponadto  
w parku są niektóre rzeczy połamane, dlatego uwaŜa, Ŝeby to ukrócić. W związku  
z powyŜszym zwrócił się, Ŝeby StraŜ Miejska skonfrontowała się z Policją i przejrzała 
nagrania z kamer, aby znaleźć sprawców. 
 

− Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska poinformowała, Ŝe na paskach w telewizorach 
ukazała się informacja, Ŝe w Bornem Sulinowie znów coś znaleziono. Próbowano scedować 
zadanie koordynowania działań na gminę. Powiedziała, Ŝe rzecz dotyczy terenu, jak się jedzie 
do leśniczówki i szkółki w Brzeźnie - 400-500 m wgłąb od ulicy. Rosjanie ten teren 
uŜytkowali jako wysypisko (są na to dokumenty) i miejsce utylizacji róŜnych rzeczy. 
Poinformowała, Ŝe beczki zostały odnalezione przez saperów przy oczyszczaniu terenu na 
głębokości około 1 metra. Jest to oddalone od miasta Bornego Sulinowa, beczki nie są 
rozszczelnione, ale z którejś coś wyciekało i próbki ziemi oraz cieczy zostały wzięte do 
badania. Oświadczyła, iŜ na ten moment wiadomo, Ŝe nie są to Ŝadne bojowe środki. 
Odpowiedzialnym za koordynowanie działań jest Nadleśniczy z Nadleśnictwa Borne 
Sulinowo. Nie ma Ŝadnego zagroŜenia i nie ma wycieku, ale trzeba się nastawić, Ŝe tu jeszcze 
niejedno znajdziemy. 
 

− Radny Andrzej Fic zabrał głos odnośnie terminu DoŜynek Gminnych, który pokrywa się  
z terminem obchodów 70-lecia OSP Łubowo. Powiedział, Ŝe termin tych obchodów mieli 
ustalony wcześniej, w związku z tym zapytał, czy terminu DoŜynek nie moŜna przesunąć na 
inny dzień. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zasugerowała, aby DoŜynki Gminne odbyły się 
tydzień później. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zgłosił uwagę, Ŝe występuje ciągle problem  
z koordynacją terminów imprez. Nie planujemy kalendarza z wyprzedzeniem, ale myśli, Ŝe 
jest to sprawa do rozwiązania. 
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Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe mamy od tego instytucje, które 
powinny koordynować i planować. 
 

− Radna Magdalena Bugiel powiedziała, Ŝe ostatnio była świadkiem sytuacji bardzo 
niebezpiecznej. Skierowała zapytanie do Burmistrza, czy moŜna zwiększyć widoczność na 
drodze z Bornego Sulinowa do Łubowa. Za Panem Gembą jest zakręt, za którym skręca się do 
Ośrodka Szkoleniowego PSP. Kilka dni temu po lewej stronie szło tam 2 pieszych a za nimi 
jechała osoba na wózku inwalidzkim. Samochód dosłownie w ostatniej chwili odbił i skręcił, 
bo inaczej nie wie co by się stało. Zapytała, czy nie moŜnaby wyciąć tych krzaków, aby 
zwiększyć widoczność. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe jest to teren leśnictwa i gmina 
nic do tego nie ma. W tej sprawie naleŜy bezpośrednio rozmawiać z Nadleśniczym lub 
leśniczym z Nadleśnictwa Borne Sulinowo. 

 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 14 pn. „Ustalenie terminu 
następnej sesji”. 
 
 
Ad 14. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe kolejna planowana sesja Rady Miejskiej 
w Bornem Sulinowie odbędzie się 24 września 2015 r. o godz. 14.30. 
Zgodnie z uchwalonym planem pracy Rady Miejskiej na III kwartał br. tematem sesji będą 
poniŜsze zagadnienia problemowe: 
1) Ocena wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2015 roku.  
2) Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2015 roku. 
3) Informacja na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o.  

w Bornem Sulinowie z uwzględnieniem zakresu prowadzonej działalności (np. gospodarka 
ciepłownicza, gospodarka odpadami, gospodarka komunalna, gospodarowanie cmentarzami 
komunalnymi i usługi pozostałe) oraz podjętych działań uzdrowienia sytuacji finansowej 
Spółki i wprowadzenia działań naprawczych. 

 
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 XI Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 13.00 do godz. 15.00. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 


