
P R O T O K Ó Ł   Nr XIII/2015  

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 24 września 2015 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XIII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 24 września 2015 r. otworzył i jej 

przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej DARIUSZ CZERNIAWSKI.  
 
Na wstępie powitał Burmistrza Bornego Sulinowa Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę 
Burmistrza Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, Sekretarza Gminy Annę 
Gałązkę, Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie Magdalenę Bardua, Prezesa 
Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie Piotra Kujawę, 
pozostałych kierowników jednostek podległych gminie, przewodniczących jednostek 
pomocniczych gminy, obecnych na sesji mieszkańców miasta i gminy oraz panie i panów 
radnych. 
 
Po tym stwierdził, Ŝe na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 13 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne. 
 
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. 
 
Propozycje zmian do porządku sesji zgłosili: 
 
− Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel zgłosił wniosek  

o wykreślenie z porządku sesji pkt 10 pn. "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" z uwagi na brak informacji na temat spraw finansowych i niemoŜliwość 
przybycia Prezesa Zarządu Spółki na posiedzenie komisji. 
 

− Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zgłosiła wniosek o wycofanie z porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności 
i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo, 
oznaczonego jako ppkt 24. Poinformowała, Ŝe zmieniają się przepisy ordynacji podatkowej  
i zapis dot. opłaty targowej ma być fakultatywny. W związku z tym w październiku, gdy będą 
omawiane stawki podatkowe, ten temat równieŜ zostanie szerzej omówiony. 
 

− Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zgłosił wniosek o przesunięcie pkt 9 pn. "Opieka 
zdrowotna w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń medycznych w 2014 roku, 
kontrakty na 2015 rok, problemy i zamierzenia na przyszłość" na początek sesji tj. po pkt 3  
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i otrzyma on numerację pkt 4. W związku z tym ulegnie zmianie numeracja pkt 4-8, które 
otrzymają numerację pkt 5-9. 
 
Radny Henryk Sigiel zabrał głos odnośnie propozycji wycofania projektu uchwały w sprawie 
określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek 
opłaty targowej na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo, oznaczonego jako ppkt 24. 
Przeczytał opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedmiotowym projekcie uchwały  
w brzmieniu: "Komisja wnosi o rozwaŜenie, czy jest zasadne ustanawianie wszystkich 
sołtysów inkasentami opłaty targowej na terenie danych sołectw. Z uzyskanych informacji 
wynika, Ŝe sprzedaŜ targowa odbywa się na targowisku w Bornem Sulinowie, natomiast na 
terenie sołectw prowadzona jest sporadycznie, w niektórych sołectwach wogóle, a zebrane 
przez sołtysów kwoty opłat targowych są niewielkie. Ponadto komisja wnioskuje, aby zmienić 
termin rozliczania się przez inkasentów opłaty targowej z pobranej opłaty i np. wprowadzić 
dla sołtysów miesięczny termin albo uzaleŜnić od wysokości kwoty zebranej opłaty. Mając 
powyŜsze na uwadze komisja uwaŜa za celowe wycofanie przez projektodawcę 
przedmiotowego projektu uchwały z porządku sesji celem dokładnego rozwaŜenia sugestii 
komisji odnośnie zasad i terminu płatności opłaty targowej.". 

 
W trakcie trwania sesji na obrady przybył radny Zbigniew Maltański - aktualnie w sesji 
uczestniczyło 14 radnych. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwracając się do radnego Henryka Sigla przypomniał, 
Ŝe Pani Burmistrz zgłosiła wniosek o wycofanie z porządku sesji projektu uchwały oznaczonego 
jako ppkt 24. 
Po tym poddał zgłoszone wnioski w sprawie propozycji zmian do porządku sesji pod głosowanie: 
 
1) wycofanie z porządku sesji pkt 10 pn. "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": 
− za głosowało 13 radnych, 
− przeciw głosował 1 radny (głosów wstrzymujących się nie zgłoszono); 

 
2) wycofanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu 

płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Borne 
Sulinowo, oznaczonego w pkt 13 jako ppkt 24: 

− za głosowało 14 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono; 

 
3) przesunięcie pkt 9 pn. "Opieka zdrowotna w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń 

medycznych w 2014 roku, kontrakty na 2015 rok, problemy i zamierzenia na przyszłość" na 
początek sesji tj. po pkt 3 i nadanie mu numeracji pkt 4: 

− za głosowało 14 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Wnioski w sprawie zmian do porządku sesji zostały przyjęte. 
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Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 września 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 XI/2015 z 30.06.2015r. i Nr 

XII/2015 z 8.09.2015r.).  
4. Opieka zdrowotna w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń medycznych w 2014 roku, 

kontrakty na 2015 rok, problemy i zamierzenia na przyszłość. 
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
6. Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu. 
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady. 
8. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
9. Wolna Trybuna. 
10. Ocena wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2015 roku.  
11. Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2015 roku. 

 
12. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; 

2) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

3) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na 
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych  
w kaŜdym okręgu; 

4) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych; 

5) ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór sołtysa 
(Sołectwo Komorze); 

6) nabycia nieruchomości połoŜonej na terenie Gminy Borne Sulinowo (dot. nabycia 
nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 4/21 w m. Juchowo od Skarbu Państwa -  
Agencji Nieruchomości Rolnych); 

7) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
mieszkalnego nr 3 przy Al. Niepodległości 30A w Bornem Sulinowie); 

8) zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
oznaczonych działkami o nr: 1/39, 1/38, 1/62, 1/64 i 1/67 w m. Borne Sulinowo); 

9) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1/205 w m. Borne Sulinowo); 

10) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 32/1 w m. Jeleń); 

11) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
zabudowanej oznaczonej działką nr 125/2 w obr. Jeleń);    

12) wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 931 m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej 
działką nr 277/3 w m. Silnowo); 

13) wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. ogródka działkowego nr 7 znajdującego się na działce nr 1/2 
w m. Borne Sulinowo); 

14) wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. ogródka działkowego nr 8 znajdującego się na działce nr 1/2 
w m. Borne Sulinowo); 
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15) wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 150 m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej 
działką nr 68 w m. Komorze); 

16) wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. ogródka działkowego nr 11 znajdującego się na działce nr 
1/2 w m. Borne Sulinowo); 

17) dokonania przez Gminę Borne Sulinowo zamiany nieruchomości połoŜonych  
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo na 
nieruchomość połoŜoną w obrębie Borne 03, gmina Borne Sulinowo stanowiącą własność 
PUK Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie; 

18) przekazania w bezpłatne uŜytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. pomieszczeń usytuowanych na parterze i w piwnicy budynku wraz  
z gruntem z nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 3/37 w Bornem Sulinowie); 

19) ustanowienia słuŜebności gruntowych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy 
Borne Sulinowo (na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu); 

20) nadania nazwy ulicy w miejscowości Łubowo (ul. Leśna); 
21) przystąpienia Gminy Borne Sulinowo do Kontraktu Samorządowego dla Powiatu 

Szczecineckiego; 
22) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Borne Sulinowo; 
23) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego; 
24) 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 protokołu poprzedniej 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 XI/2015 z 30.06.2015 r. i Nr XII/2015 z 8.09.2015 r. 
 
Uwag do protokołów nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołów Sesji Rady Miejskiej Nr XI/2015 z 30.06.2015 r. i Nr XII/2015  
z 8.09.2015 r.: 
− za głosowało 14 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokoły Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XI/2015 z 30.06.2015 r. i Nr 
XII/2015 z 8.09.2015 r. zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 4 pn. „Opieka 
zdrowotna w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń medycznych w 2014 roku, kontrakty 
na 2015 rok, problemy i zamierzenia na przyszłość.”. 
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Ad 4. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali informację na temat 
opieki zdrowotnej w Gminie Borne Sulinowo.  
PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
W sesji uczestniczą Dyrektor SP ZOZ oraz Główna księgowa. Temat był omawiany na 
posiedzeniu Komisji Rozwoju i zwrócił się o opinię do przewodniczącego komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja wydała opinię 
pozytywną. 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do Dyrektora SP ZOZ, czy chce coś dodać 
do tego, co zostało przedstawione w pisemnej informacji. 
 
Dyrektor SP ZOZ w Bornem Sulinowie Magdalena Bardua na wstępie podziękowała za zaufanie 
jakim została obdarzona i zaznaczyła, Ŝe chce połączyć dwie role: lekarza i dyrektora, a jest to 
bardzo trudne, bo obie role są bardzo waŜne. Poinformowała, Ŝe przede wszystkim zamierza 
kontynuować to, co zaczął poprzedni dyrektor placówki Pan Marek Dobrowolski. Ma pewne 
pomysły i te pomysły udało się dzięki wcześniejszej współpracy z poprzednim dyrektorem 
realizować. Z tego co zostało przedstawione w informacji pisemnej: 
- laboratorium jest czynne od poniedziałku do piątku (wcześniej było czynne tylko 3 razy  

w tygodniu), 
- jest nowa pani okulistka, która przyjmować będzie w poniedziałki, ale ze skierowaniem od 

lekarza rodzinnego - zapisy są prowadzone na listopad br., 
- pediatra Pani dr Baranek jest zatrudniona od poniedziałku do piątku (3 razy w godz. 8.30-

14.00 i 2 razy w godz. 14.30-17.30) - dostępność dla dzieci do pediatry będzie lepsza  
i odblokuje kolejki osób dorosłych do lekarza rodzinnego. 

- zakupiono nowy sprzęt do poradni okulistycznej, lampy diagnostyczne do poradni 
dermatologicznej, lampy do gabinetów zabiegowych, ciśnieniomierze, drukarki, skanery. 

Powiedziała równieŜ, Ŝe w planie są takŜe inne zamierzenia, ale uzaleŜnione to jest od finansów. 
Robią co mogą, liczą teŜ na sponsorów, m.in. chcą wymienić USG. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował Pani Dyrektor SP ZOZ za dodatkowe 
informacje i zwrócił się do radnych, czy mają jakieś pytania.  
 
Radni pytań nie zgłosili. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy istnieje moŜliwość rozwiązania problemu 
przyjęcia pacjentów w okresach zwiększonej zachorowalności np. przeziębień, grypy. 
Przypomniał, Ŝe z tym problemem zmagamy się od lat, a odkąd jest radnym zawsze jest to 
problem. 
 
Dyrektor SP ZOZ w Bornem Sulinowie Magdalena Bardua odpowiedziała, Ŝe ten problem starała 
się rozwiązać w ten sposób, Ŝe pediatra pani dr Baranek jest dostępna w pełnym wymiarze godzin. 
Aktualnie w okresie grzybobrania jest zmniejszona zachorowalność, a dostępność do lekarza 
rodzinnego jest swobodna. Ma teŜ nadzieję, Ŝe w wyniku zatrudnienia pediatry poziom satysfakcji 
się zwiększy. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się z prośbą do Pani Burmistrz  
o powstrzymanie się od  jakichś uwag. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe właśnie rozmawiali na temat 
zachowania Przewodniczącego RM w stosunku do niej jako Burmistrza na sesji, ale wróci do tego 
po sesji. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwracając się do Pani Burmistrz powiedział, Ŝe była 
kiedyś Przewodniczącą Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie i doskonale wie, jak takie rozmowy 
przeszkadzają w prowadzeniu obrad. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 5 pn. „Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie 
międzysesyjnym”. 
 
 
Ad 5. 
 
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 6 do 
protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 5 pn. „Informacja 
radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu”. 
 
 
Ad 6.  
 
Temat nie był omawiany z uwagi na nieobecność radnych powiatowych z terenu Gminy Borne 
Sulinowo.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 7 pn. „Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady”. 
 
 
Ad 7. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
            "W okresie od ostatniej sesji odbyły posiedzenia poniŜsze komisje Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie: 
 
Komisja BudŜetowo-Gospodarcza odbyła dwa posiedzenia, na których: 
1. Zaopiniowano projekty uchwał będących przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa na dzień 8 września 2015 r.  
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2. Oceniono realizację budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2015 roku. 
3. Zapoznano się z finansowaniem z dotacji na realizację zadań publicznych w 2015 r. sekcji 

piłkarskich seniorów w klubach sportowych działających na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
4. Zapoznano się z informacją na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie, w tym działań naprawczych w kierunku minimalizacji 
strat. 

5. Zapoznano się z informacją o stanie realizacji sprzedaŜy mienia komunalnego. 
6. Wydano opinię w sprawie dokonania sprzedaŜy nieruchomości gruntowych stanowiących 

własność Gminy Borne Sulinowo, oznaczonych w ewid. gruntów działkami nr 37/1 i nr 37/6 
połoŜonych w miejscowości Komorze. 

7. Zaopiniowano projekty uchwał będących przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie zwołanej na dzień 24 września 2015 r. 

 
Komisja Rozwoju odbyła dwa posiedzenia, w tym jedno wyjazdowe, których tematyka 
przedstawiała się następująco: 
1. Zapoznanie się z działalnością zespołu mieszkań socjalnych i chronionych w Nadarzycach. 
2. Opieka zdrowotna w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń medycznych w 2014 roku, 

kontrakty na 2015 rok, problemy i zamierzenia na przyszłość. 
3. Ocena działalności 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 wpływ podjętych działań w sferze organizacyjnej na stan finansowy 
Spółki. 

4. Informacja na temat formy i zasad promocji walorów Gminy Borne Sulinowo w zakresie 
turystyki. 

5. Plany odnośnie działań remontowo-inwestycyjnych w oświacie. 
6. Ocena wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2015 r. w zakresie działania 

komisji. 
7. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

1) przystąpienia Gminy Borne Sulinowo do Kontraktu Samorządowego dla Powiatu 
Szczecineckiego; 

2) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Borne Sulinowo; 

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

 
Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenie, którego tematem była analiza wykonania budŜetu 
Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2015 r. 
 
W okresie międzysesyjnym odbyła się takŜe sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie zwołana 
na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa. 
Tematem tej sesji było podjęcie uchwał w sprawach: 
1) utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie w związku z zarządzonymi wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników; 
3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2015; 
4) zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budŜetu Gminy 

Borne Sulinowo na 2015 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji 
papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów (w wysokości 
1.620.000,00zł); 
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5) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok; 
6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2015-2032. 
 
W dniu 21 lipca 2015 r. w Radzie Miejskiej w Bornem Sulinowie została przeprowadzona 
planowa kontrola w zakresie sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków. 
Podczas kontroli szczegółowej analizie poddano wszystkie sprawy w okresie objętym kontrolą  
tj. od dnia 23 stycznia 2013 r. do dnia 20 lipca 2015 r.  
Na podstawie skontrolowanej dokumentacji skargowej nie stwierdzono nieprawidłowości  
i wydano ocenę pozytywną. 
 
Realizując uchwałę Nr XII/120/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 8 września 
2015r. w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na 
ławników, pismem z dnia 9 września br. zwróciłem się do Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Szczecinie o przesłanie przedmiotowych informacji.  
PowyŜsze informacje wpłynęły i niebawem zostanie zwołane posiedzenie Zespołu Opiniującego 
kandydatów na ławników celem wydania opinii na temat kandydatów na ławników,  
w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.  
Przypominam, Ŝe zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 
wyboru ławników naleŜy dokonać najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym 
upływa kadencja dotychczasowych ławników. 
 
W okresie międzysesyjnym radni uczestniczyli równieŜ w poniŜszych uroczystościach: 
1) obchodach 70. rocznic powstania Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Łubowie oraz Szkoły 

Podstawowej w Łubowie, 
2) Gminnych DoŜynkach, które odbyły się w miejscowości Piława.". 
 
Po przedstawieniu informacji Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski serdecznie podziękował 
organizatorom tych imprez, którzy wnieśli olbrzymi wkład w ich organizację. Podziękował teŜ 
Wiceprzewodniczącej RM ElŜbiecie Niepelt za Festyn Dyni, który równieŜ był bardzo udany, ale 
nie mógł w nim uczestniczyć. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 8 pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych 
gminy”. 
 
 
Ad 8. 
 
W punkcie sesji pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy” głos 
zabrali: 
 
− Sołtys Sołectwa Radacz Halina Jaskółka zwróciła się z prośbą do Rady Miejskiej o podjęcie 

współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku. Obserwując inne gminy stwierdziła, 
Ŝe nasza gmina w tej dziedzinie jest bardzo bardzo do tyłu. Podała przykład Gminy Barwice, 
gdzie jest tyle osób do prac społecznie uŜytecznych i interwencyjnych, Ŝe jedna drugą goni. 
Natomiast w naszej gminie sołtysi nie mają kim pracować. Zdaje sobie sprawę z tego, Ŝe 
kaŜdy jeden pracownik oddelegowany do miejscowości dostaje jakieś pieniądze, natomiast 
sołtys nie. Sołtys jest 24 godziny na dobę do dyspozycji, bo musi wydać sprzęt, przypilnować  
i niejednokrotnie razem z nimi pracować. Brakuje ludzi do pracy nie tylko w mieście, ale 
równieŜ i na wsiach, Ŝeby wykonać zwykłe porządkowe rzeczy, które powinny być oczywiste 
i zrobione. Ponadto prosiła o przynajmniej 2 ekipy na strefy rekreacyjne w całej gminie. 
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Stwierdziła, Ŝe strefy mamy piękne, ale one się niszczą. Podała przykład strefy w Radaczu, 
była teŜ nad jeziorem w Bornem Sulinowie. Niektóre elementy wykonane są z drewna i po  
5 latach to wszystko butwieje pomimo, Ŝe cały czas były malowania i jakieś remonty 
przeprowadzane. Szkoda tych obiektów, Ŝeby po prostu one niszczały. W związku z tym 
powinno być dwóch sprawnych męŜczyzn w kaŜdej grupie, którzy by się znali na naprawach  
i przynajmniej raz w miesiącu przyjeŜdŜali na strefy i naprawiali w danej chwili to, co zostało 
zniszczone. Na koniec zwróciła się do Rady Miejskiej, aby wystąpiła do Rady Powiatu  
w Szczecinku o remont pobocza drogi na odcinku Radacz-Juchowo. Co roku jest to samo, a na 
jesieni nie będą mogli do Szczecinka dojechać. Są tam takie wyrwy, Ŝe jak popada to 
miejscami nie moŜna zjechać na pobocze. 

 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski ustosunkowując się do zgłoszonych problemów 
udzielił następujących odpowiedzi: 
1. W sprawie tylu osób zatrudnionych w Gminie Barwice do prac społecznie uŜytecznych  

i interwencyjnych powiedział, Ŝe moŜemy tylko domyślać się skąd pochodzi Starosta  
i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. 

2. Odnośnie pobocza drogi na odcinku Radacz-Juchowo powiedział, Ŝe ten problem był 
poruszany na sesji, gdy jej tematem były drogi powiatowe. Stwierdził, iŜ w tej sprawie 
kilkakrotnie były pisane monity do Powiatowego Zarządu Dróg. Patrząc na Zastępcę 
Burmistrza i Kierownika Referatu Inwestycji Krzysztofa Zająca powiedział, iŜ myśli, Ŝe 
naleŜy ponownie napisać pismo w tej sprawie. Ponadto zauwaŜył, Ŝe rozległość 
wypowiedzi Pani Sołtys Radacza była tak duŜa, Ŝe nie jest w stanie na nią odpowiedzieć. 

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała Pani Sołtys Sołectwa Radacz na 
temat stref i wszystkich stanowisk rekreacyjnych w postaci placów zabaw. Poinformowała, Ŝe 
większość placów zabaw była montowana 9 lat temu na początku jej I kadencji. Były to place 
drewniane, wykonane w takiej a nie innej technologii. Poinformowała, Ŝe w tej chwili będzie 
składany wniosek do PROW na siłownie zewnętrzne i na nowe place zabaw w zupełnie innej 
technologii. Powiedziała, Ŝe najstarszy plac zabaw jest w Dąbiu, następnie w Juchowie, a w 
Radaczu był stawiany razem ze strefą. Naborów na środki z PROW jeszcze nie było, ale my 
juŜ do tego się przymierzamy i będziemy te place zabaw wymieniać. Poinformowała, Ŝe w 
nowej technologii był stawiany plac zabaw przy szkole w Bornem Sulinowie i plac przy 
Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. Wracając do stref powiedziała, Ŝe nie 
będzie pracowników, którzy będą doglądać stref, bo kaŜda strefa jest przypisana bądź do 
Centrum Kultury i Rekreacji bądź do szkół. Strefa w Juchowie, a więc naprawy, bieŜące 
opryski i konserwacja, naleŜą do Szkoły Podstawowej w Juchowie, strefa w Silnowie do 
Gimnazjum w Silnowie, natomiast druga część strefy w Silnowie naleŜy do Centrum Kultury i 
Rekreacji. Strefy w Radaczu, Jeleniu i Krągach naleŜą równieŜ do Centrum Kultury i 
Rekreacji. Kończąc stwierdziła, Ŝe strefy mają jak gdyby "właściciela", więc nie ma takiej 
moŜliwości, aby kierować odpowiednich pracowników. Poinformowała, Ŝe w tym roku 
wykorzystaliśmy autorski pomysł Pana Malarskiego dotyczący ogarnięcia wszystkich terenów 
zielonych, za które był odpowiedzialny 1 pracownik. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski wracając do tematu naprawy pobocza drogi 
Radacz-Juchowo zwrócił się do Zastępcy Burmistrza, aby kopia pisma do Powiatowego 
Zarządu Dróg w Szczecinku trafiła równieŜ do niego. 

 
− Sołtys Sołectwa Dąbie Danuta Cywińska powiedziała, Ŝe przychodzi do niej grupa chłopców, 

którzy zadają pytanie: kiedy będą mieć boisko do piłki noŜnej. Aktualnie teren, na którym 
grają stanowi pole zasiane trawą, są tam dziury. 
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Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe nie mamy w planach 
budowania boiska dlatego, Ŝe mamy na terenie gminy 2 pełnowymiarowe boiska do piłki 
noŜnej, a mianowicie w Łubowie i w Bornem Sulinowie. Przymierzamy się w miarę 
posiadanych środków do reaktywowania boiska z prawdziwego zdarzenia w Juchowie. Klub 
"Bricomarche" grał w Juchowie na terenie dzierŜawionym od Fundacji. W tej chwili chcemy 
się zamieniać z Fundacją na teren, gdzie trenowali piłkarze z Klubu "Bricomarche", na inny 
teren gminny. 
 

− Sołtys sołectwa Komorze Stanisław Wąwoźny zapytał, czy dalej ma składać pismo do 
Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie budowy chodnika w Komorzu, czy z gminą to moŜna 
załatwiać. Poinformował takŜe, Ŝe Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku  odpowiedział mu, 
Ŝe w tej chwili nie moŜe podjąć Ŝadnej decyzji, bo gmina kazała im np. robić chodnik w 
Kiełpinie, w Juchowie itd. Następnie poruszył temat terenu gminnego, gdzie jest przystanek, 
który jest zalesiany (nasadzone brzozy, sosny, świerki). Ponadto dalej w Komorzu mają 
ciemno, bo lampy zapalają się o 20.00, a robi się juŜ ciemno o 19.30. 

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odnosząc się do kwestii budowy chodnika 
powiedziała, Ŝe Powiatowy Zarząd Dróg odpowiada zainteresowanym w zaleŜności od 
potrzeby. Poinformowała, Ŝe o wszystkie chodniki było pisane, Ŝeby uwzględnić ich budowę 
w budŜecie Powiatu Szczecineckiego.  

 
Kierownik RI Krzysztof Zając odnosząc się do podnoszonej kwestii oświetlenia drogowego 
powiedział, Ŝe kierownikowi Rejonu ENERGA OŚWIETLENIE zgłaszał konieczność 
wyregulowania zegarów. Systematycznie po miejscowościach będą jeździli i regulowali 
wcześniejszy czas zaświecania się oświetlenia drogowego. 
 

− Sołtys Sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec powiedziała, Ŝe bulwersuje ją kilka spraw, a jest 
sołtysem juŜ drugą kadencję. Nie podoba jej się zachowanie radnych (nie wszystkich, ale nie 
będzie wymieniała z nazwiska) podczas sesji w trakcie wystąpień sołtysów i zaproszonych 
gości. Nie podoba jej się, Ŝe Przewodniczący Rady Miejskiej przy gościach zwraca uwagę 
Burmistrzowi. Następnie powiedziała, Ŝe chyli czoła Pani Sołtys Sołectwa Piława, która 
przygotowała tegoroczne DoŜynki Gminne dlatego, iŜ wie, z jakimi problemami się borykała, 
bo niejednokrotnie do niej dzwoniła. W punkcie sesji nie jest napisane, Ŝe jako sołtys moŜe 
zabierać głos przez 3 lub 5 minut. Kiedy organizujemy DoŜynki i dokonujemy wyboru 
Starosty i Starościny, to spada ogromna odpowiedzialność na sołtysa. Jest sołtysem w 
Noblinach i robiła wszystko, Ŝeby ich nie organizować w Noblinach, bo jest to naprawdę 
bardzo cięŜka praca. Jednocześnie zaznaczyła, iŜ nie mówi, Ŝe nikt nie pomaga, bo Centrum 
Kultury i Rekreacji robi wszystko, Ŝeby pomóc, ale to sołtys ma ogromną odpowiedzialność. 
Rolników mamy coraz mniej, ale kiedy przychodzi do wyboru Starosty i Starościny okazuje 
się, Ŝe jakimś dziwnym trafem ludzie, którzy są kompletnie nie związani z rolnictwem, mają 
duŜo do powiedzenia, bo ta osoba mi się nie podoba, tamta teŜ nie itp. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przerwał wypowiedź Pani Sołtys Sołectwa Nobliny 
i zwracając się do niej powiedział, Ŝeby przeszła do konkretów. 
 
Sołtys Sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec zwracając się do Przewodniczącego RM 
powiedziała, Ŝeby napisał w punkcie poświęconym wystąpieniom sołtysów, Ŝe mają się 
zmieścić w 5 minutach, to ona wówczas zmieści się w 5 minutach. Następnie powiedziała, Ŝe 
Pani Sołtys Sołectwa Piława prosiła na starostę osobę z jej miejscowości, ale te osoby są dosyć 
skromne i zdają sobie sprawę, Ŝe na nich teŜ spada odpowiedzialność. Jest to pewne 
zobowiązanie, więc nie chcą tego robić. Potem dochodzi do takich sytuacji, Ŝe są 



11 
 

podśmiewujki z tych osób, które muszą publicznie wystąpić. W dalszej kolejności 
powiedziała, Ŝe w tym roku była świadkiem - a Pani Burmistrz potwierdzi, bo była tylko 5 
minut w namiocie, Ŝeby przekazać teściowi informację - Ŝe z namiotu, w którym powinni 
siedzieć goście zaproszeni (równieŜ radni, rolnicy) wynosi się jedzenie i rozdaje swoim 
rodzinom, chociaŜ jest catering. Jest to Ŝenujące.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przerwał po raz kolejny wypowiedź Pani Sołtys 
sołectwa Nobliny i powiedział, Ŝe tego typu uwagi naleŜy przekazać w innej formie i w innym 
czasie, a sesja nie jest stosownym miejscem na zgłaszanie takich uwag. 
 
Sołtys Sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec zwracając się do Przewodniczącego RM prosiła, 
Ŝeby wyznaczył stosowne miejsce, w którym przekazałaby informacje, które jako sołtys 
otrzymuje od mieszkańców. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odpowiedział, Ŝe co czwartek przyjmuje 
interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach 15.30 - 16.30. RównieŜ moŜe do 
niego zadzwonić, jego telefon jest jawny. 
 
Sołtys Sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec na koniec powiedziała, iŜ jej prośba - a myśli, Ŝe  
i wszystkich sołtysów - jest taka, Ŝe jak zgłaszają swoje potrzeby (być moŜe dla radnych są 
błahe) to słyszą: Ŝe znowu Kostrubcowa i Jaskółkowa. To nie jest na miejscu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iŜ usłyszał tylko jeden problem,  
a mianowicie, Ŝe jest problem przy organizacji DoŜynek.  
 

− Radna ElŜbieta Niepelt w imieniu nieobecnej Sołtys Sołectwa Juchowo Ireny Lis zgłosiła 
prośbę o interwencję w Powiatowym Zarządzie Dróg, a chodzi o nakładkę z Kądzielni do 
Juchowa. Poinformowała, Ŝe Pani Irena Lis rozmawiała o tej nakładce z Dyrektorem PZD 
około 3 miesięcy temu i było obiecane, Ŝe zostanie wykonana. Zgłaszała równieŜ potrzebę 
remontu wjazdu do Juchowa na zakręcie z drogi z Kądzielni. Powiedziała, Ŝe teŜ tamtędy 
jeździ i problem jest bardzo duŜy, bo jak trzeba zjechać i mocno skręcić na zakręcie, to jest to 
niebezpieczne. Pracownicy Fundacji trochę wyrównali tam piachem w miarę moŜliwości, ale 
to wszystko jest za mało. RównieŜ na drodze z Radacza do Juchowa są odcinki, które 
wymagają nakładek. 
 

Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Wolna Trybuna”. 
 
 
Ad 9. 
 
W Wolnej Trybunie głos zabrali: 
 
− Radna ElŜbieta Niepelt jako współorganizator IV Rodzinnego Festiwalu Dyni w Radaczu 

bardzo serdecznie podziękowała wszystkim za udział m.in. radnym, Pani Burmistrz, a przede 
wszystkim paniom Sołtys z Dąbia Danucie Cywińskiej i z Juchowa Irenie Lis za 
zorganizowanie druŜyn, za aktywny udział, za włączenie się i przygotowanie potraw. 

 
− Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zabrała głos jako uczestniczka DoŜynek 

Gminnych. Powiedziała, Ŝe osobiście jest przeciwnikiem wszelkich namiotów dla tzw. VIP-
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ów. Jednak, kiedy rozmawia się z sołtysami i z rolnikami zwłaszcza, to rolnicy sami chcą 
takiego miejsca, gdzie chcą napić się kawy, zjeść ciasto. W końcu to jest święto rolników. 
Tam mają być przede wszystkim zaproszeni rolnicy. W tym roku na tych DoŜynkach była 
dosyć długo i w momencie, kiedy doszli do namiotu radni, zastanawiali się czy tam wejść, bo 
w namiocie byli juŜ sami rolnicy, byli teŜ rolnicy z rodzinami i z dziećmi. Nie podejrzewa, 
Ŝeby ktokolwiek z nas wynosił, ale dla radnych będzie to nauczka - nie będą uczestniczyć  
w tego typu spotkaniach. 

 
Sołtys Sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec powiedziała, Ŝe moŜe warto przemyśleć na 
przyszłość i nie robić namiotu dla VIP-ów, bo radni zastanawiali się czy wejść, a rolnicy 
zastanawiali się czy wyjść. Zapytała, do czego to prowadzi. 

 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przerwał dyskusję i stwierdził, Ŝe nie jest to temat 
na obrady Rady Miejskiej i nie przewiduje kontynuacji tych rozmów na takim poziomie.  
 

Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 10 pn. „Ocena wykonania 
budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2015 roku”. 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali sprawozdanie 
Burmistrza Bornego Sulinowa z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2015 r. 
Informacja o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2015 r. stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedstawienie 
opinii na temat wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2015 r. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 

"Analizując informację o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo  
za I półrocze 2015 r. Komisja BudŜetowo-Gospodarcza stwierdziła, Ŝe planowane kwoty 
dochodów i wydatków budŜetowych są zgodne z uchwałami wprowadzającymi zmiany  
w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok, podjętymi w I półroczu br.  

W realizacji wydatków nie zauwaŜono przypadków naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych.  

W I półroczu 2015 r. wystąpiły przypadki niewykonania w 50% dochodów w niektórych 
działach, rozdziałach i paragrafach spowodowane niŜszym niŜ zaplanowano wpływem dochodów 
na rachunek budŜetu gminy. Wystąpiły równieŜ przekroczenia wykonania wydatków 
budŜetowych ponad 50%. Przyczyny powstania niewykonania dochodów i przekroczenia 
wykonania wydatków zostały podane w wyjaśnieniach zawartych w omówieniu wykonania 
budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2015 roku. 

Mając powyŜsze na uwadze komisja uwaŜa, Ŝe wskazane jest dokonanie stosownych 
zmian i przesunięć w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 r. zarówno po stronie dochodów, 
jak i wydatków. 

Komisja przeanalizowała równieŜ dane przedstawione w "Informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2015 r.". Przedstawione  
w informacji dane pozwalają stwierdzić, Ŝe wieloletnia prognoza finansowa jest realizowana 
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prawidłowo, a wszystkie dokonane w niej zmiany były związane ze zmianami w budŜecie Gminy 
Borne Sulinowo na 2015 rok.  
Komisja stwierdziła, Ŝe zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych łączna kwota 
przypadających w 2015 roku spłat kredytów i poŜyczek wraz z naleŜnymi w danym roku 
odsetkami od kredytów i poŜyczek, wykupów papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat 
kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem, nie 
przekroczyła dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, który na dzień 30 czerwca 2015 r. 
stanowi 4,69% a planowany na 2015 rok stanowi 3,36%.  

Dokonano takŜe analizy realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2015 r. i stwierdzono, Ŝe 
przebiega ona w sposób nie budzący zastrzeŜeń, gdyŜ realizacja przedmiotowych przedsięwzięć 
ma stosowne zabezpieczenie finansowe. 

Reasumując, Komisja BudŜetowo-Gospodarcza pozytywnie oceniła realizację budŜetu 
Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2015 r.". 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali kserokopię uchwały 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wyraŜenia opinii o przedłoŜonej przez 
Burmistrza Gminy Borne Sulinowo informacji o przebiegu wykonania budŜetu oraz Wieloletniej 
Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. oraz kserokopię odwołania Burmistrza Bornego 
Sulinowa od tej uchwały w części dotyczącej zastrzeŜenia naruszenia art. 242 ustawy o finansach 
publicznych.  
 
PowyŜsze dokumenty stanowią załączniki nr 9 i nr 10 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący RM powiedział, Ŝe w nawiązaniu do tych dokumentów w dniu 
dzisiejszym wpłynęła uchwała RIO w sprawie rozpatrzenia odwołania Burmistrza, które zostało 
uwzględnione. Kserokopia uchwały Nr XXI.201.2015 Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie odwołania Burmistrza Gminy 
Borne Sulinowo została w dniu dzisiejszym rozłoŜona na stole przed radnymi. 
 
PowyŜsza uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnych, czy mają jakieś pytania 
do tych dokumentów. 
 
Pytań nie zadawano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do pozostałych przewodniczących komisji 
stałych Rady Miejskiej o przedstawienie opinii na temat wykonania budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo za I półrocze 2015 r. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji o następującej treści: 

"Oceniając wykonanie budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2015 roku, Komisja 
Rozwoju 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 i wydatków w analizowanych działach klasyfikacji budŜetowej 
zamknęło się w granicach 50%. Przypadki niewykonania w 50% dochodów i przekroczenia 
wykonania wydatków powyŜej 50%, zostały opisane w omówieniu wykonania budŜetu Gminy 
Borne Sulinowo za I półrocze 2015 r. z podaniem działu, rozdziału i paragrafu oraz przyczyn ich 
powstania. PowyŜsze wyjaśnienia komisja przyjęła i uwaŜa za zrozumiałe.  
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Jednak niepokoi stan osiągniętych w I półroczu dochodów ze sprzedaŜy mienia - 9% planu oraz  
z nałoŜonych przez gminę mandatów karnych - 14% planu, które mogą spowodować, Ŝe nie 
wszystkie zaplanowane w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok wydatki zostaną 
zrealizowane. 
Ponadto komisja zauwaŜyła, Ŝe do informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo za I półrocze 2015 r. nie zostały dołączone wymagane zaświadczenia z Urzędu 
Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w podatkach  
i w opłacaniu składek przez 3 podległe szkoły, tj. Zespoły Szkół w Bornem Sulinowie  
i w Łubowie oraz Publiczne Gimnazjum w Silnowie. PowyŜsze świadczy o nie realizowaniu 
obowiązku nałoŜonego Zarządzeniem Burmistrza Bornego Sulinowa. 
Pozostałe jednostki wywiązały się z tego obowiązku i złoŜyły stosowne zaświadczenia. 
            Reasumując, Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła realizację budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo za I półrocze 2015 r. w opiniowanym zakresie.". 
 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Gorgol przeczytał opinię komisji o następującej 
treści: 

"Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 17 września 2015 r. analizowała wykonanie 
budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2015 r. na podstawie informacji o przebiegu 
wykonania budŜetu, przedstawionej przez Burmistrza Bornego Sulinowa. 
            Analizując sprawozdania tabelaryczne z wykonania budŜetu przez jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora 
samorządowego, Komisja nie wniosła uwag do sprawozdań sporządzonych przez Urząd Miejski, 
placówki oświatowe, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejską Bibliotekę 
Publiczną i Zespół Opieki Zdrowotnej.  
Natomiast sprawozdanie z przebiegu planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bornem Sulinowie zostało sporządzone niezgodnie z wzorem sprawozdania wprowadzonym 
Zarządzeniem Nr 21/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie 
wprowadzenia wzorów sprawozdań rocznych z przebiegu wykonania planów finansowych 
instytucji kultury z terenu Gminy Borne Sulinowo. 
            Informacja o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2015 r. została 
sporządzona zgodnie z wymogami uchwały Nr X/141/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
z dnia 30 czerwca 2011 r., w której określony został zakres i forma przedmiotowej informacji. 
Dochody budŜetowe na plan 35.958.344,94zł zrealizowano w kwocie 18.158.274,94zł,  
co stanowi 50,50% wykonania. 
Dochody bieŜące na plan 32.821.050,54zł wyniosły 17.412.339,71zł, co stanowi 53,05% planu. 
Dochody majątkowe na plan 3.137.294,40zł wyniosły 745.935,23zł, co stanowi 23,78% planu. 
Wydatki budŜetowe na plan 34.984.463,68zł wykonano w kwocie 18.451.868,72zł,  
co stanowi 52,74% wykonania. 
Wydatki bieŜące na planowane 31.970.054,65zł wyniosły 17.575.197,53 zł, co stanowi 54,97% 
planu. 
Wydatki majątkowe na planowane 3.014.409,03zł wyniosły 876.671,19zł, co stanowi 29,08% 
planu. 
            Komisja Rewizyjna stwierdziła, Ŝe wykonanie dochodów i wydatków jest poprawne, poza 
niektórymi działami, rozdziałami i paragrafami, w których nastąpiły przekroczenia ponad 50% po 
stronie wydatków bądź wykonanie było mniejsze niŜ 50% po stronie dochodów.  
PowyŜsze przypadki zostały opisane w wyjaśnieniach zawierających przyczyny ich powstania. 
            Ogółem budŜet Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2015 r. zamknął się deficytem 
w wysokości 293.593,78zł, który został pokryty z zaciągniętych kredytów i poŜyczek.  



15 
 

            Niepokój komisji budzi niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaŜy mienia gminnego, 
które na plan 2.030.225,00zł zrealizowano w kwocie 192.028,00zł, co stanowi 9% planu.  
Zdaniem komisji plan dochodów ze sprzedaŜy mienia nie zostanie zrealizowany, na co wpływ ma 
zastój na rynku nieruchomości będącym skutkiem kryzysu gospodarczego.  
W związku z powyŜszym komisja uwaŜa za wskazane dokonanie zmniejszenia dochodów  
z tego tytułu w tegorocznym budŜecie gminy. 
            Niskie wykonanie dochodów nastąpiło takŜe z tytułu wpływów z nałoŜonych mandatów 
karnych, bowiem na plan 220.000,00zł wykonano tylko 30.265,21zł, co stanowi 14% planu.  
Z wyjaśnienia Skarbnika Gminy wynikało, Ŝe powyŜsze jest skutkiem, iŜ od kilku lat we 
wpływach z tego tytułu jest tendencja spadkowa. Zdaniem komisji i w tym przypadku konieczne 
będzie zmniejszenie dochodów z tego tytułu. 
            DuŜą bolączką od wielu lat jest bardzo niskie wykonanie dochodów z tytułu wypłaconych 
zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. W I półroczu 2015 r. na plan 604.087,12zł 
dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 14.847,11zł, co stanowi 2% planu. Natomiast 
naleŜności gminy z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2015r. wyniosły 1.667.163,07zł. Pomimo 
podejmowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej starań i działań w zakresie 
odzyskania naleŜności z tego tytułu, a kwoty te są ściągane przez Komorników, zwrócone kwoty 
są niewielkie. 
Sytuacja ta jednak jest niezaleŜna od Ośrodka, gdyŜ w całym kraju zwrot naleŜności przez 
dłuŜników alimentacyjnych jest generalnie problemem. 
            Komisja analizowała takŜe tabelaryczne zestawienie naleŜności za I półrocze 2015 r. 
Ogółem kwota naleŜności wyniosła 12.473.826,12zł, w tym wymagalnych 5.622.068,43zł.  
Z omówienia wykonania budŜetu gminy wynika, Ŝe największe naleŜności występują z tytułu 
podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych tj. 2.770.266,67zł, a z kwoty tej około 1 
mln zł stanowią podatki, gdzie jest prowadzone długotrwałe postępowanie egzekucyjne.  
W wyniku postępowania egzekucyjnego do końca czerwca 2015 r. tytułem zaległości z lat 
ubiegłych odzyskano środki finansowe w kwocie 96.489,98zł. 
            W celu likwidacji zaległości z tytułu podatków i opłat, w I półroczu 2015r. wystawiono 
312 tytułów  wykonawczych, w tym 205 na zaległości podatkowe i 107 na mandaty wystawione 
przez StraŜ Miejską oraz 799 upomnień, w tym 652 na zaległości z tytułu podatków, 41 na 
mandaty wystawione przez StraŜ Miejską i 106 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  
            Analizując zobowiązania za I półrocze 2015 r. stwierdzono, Ŝe łączna kwota tych 
zobowiązań wyniosła 1.855.397,17zł i nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.  
            Z analizy informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 
2015 r. wynika, Ŝe łączna kwota przypadających w 2015 roku spłat kredytów i poŜyczek wraz  
z naleŜnymi w danym roku odsetkami od kredytów i poŜyczek, wykupów papierów 
wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń  
i gwarancji do planowanych dochodów ogółem, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach 
publicznych nie przekroczyła dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, który na dzień  
30 czerwca 2015 r. stanowi 4,69% a planowany na 2015 rok stanowi 3,36%. Wskaźnik ten jest 
bezpieczny.  
            Komisja Rewizyjna stwierdziła, Ŝe do informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy 
Borne Sulinowo za I półrocze 2015 r. nie zostały dołączone zaświadczenia z Urzędu Skarbowego  
o niezaleganiu w podatkach oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu  
w opłacaniu składek przez 3 placówki oświatowe, tj. Zespół Szkół w Bornem Sulinowie, Zespół 
Szkół w Łubowie i Publiczne Gimnazjum w Silnowie. Pozostałe podległe jednostki złoŜyły 
powyŜsze zaświadczenia. 
            Reasumując Komisja Rewizyjna przyjęła informację o przebiegu wykonania budŜetu 
Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2015 r. przedłoŜoną przez Burmistrza Bornego Sulinowa. 
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Tym niemniej komisja wnioskuje o niezwłoczne dostarczenie zaległych zaświadczeń z Urzędu 
Skarbowego o niezaleganiu w podatkach i z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu  
w opłacaniu składek przez Zespoły Szkół w Bornem Sulinowie i Łubowie oraz Publiczne 
Gimnazjum w Silnowie wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. i przedłoŜenie pisemnych 
wyjaśnień, dlaczego nie zostały dostarczone w wymaganym terminie wynikającym z Zarządzenia 
Nr 69/2010 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 8 października 2010 r. w sprawie przedstawiania 
przez jednostki organizacyjne Gminy Borne Sulinowo zaświadczeń z Urzędu Skarbowego oraz  
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.". 
 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował przewodniczącym komisji za 
przedstawienie opinii o wykonaniu budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2015 r. 
Stwierdził, Ŝe zostały przekazane waŜne informacje o brakujących dokumentach, które powinny 
być uzupełnione. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „Sprawozdania 
komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2015 roku”. 
 
 
 
Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do przewodniczących komisji  
o przedstawienie sprawozdań z prowadzonej działalności za I półrocze 2015 r. 
 
Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2015 r. 
przedstawili: 
 
1. Przewodniczący komisji Dariusz Palicki przeczytał sprawozdanie Komisji Rozwoju, które 

stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 

2. Przewodniczący komisji Mariusz Gorgol przeczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 
które stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 

3. Przewodniczący komisji Henryk Sigiel przeczytał sprawozdanie Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej, które stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski wznowił obrady i poinformował, Ŝe sesję 
opuściła radna Renata Komorowska, która usprawiedliwiła swoją nieobecność - aktualnie w sesji 
uczestniczy 13 radnych. 
Następnie przystąpił do realizacji pkt 12 pn. "Podjęcie uchwał w sprawach". 
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Ad 12. 
Podjęcie uchwał. 
 
12.1 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/125/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 września 2015r.  
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
12.2 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/126/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 września 2015r.  
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
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12.3 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na okręgi wyborcze oraz 
ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/127/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 września 2015r.  
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo 
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych  
w kaŜdym okręgu została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
12.4 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- przeciw nie głosował Ŝaden radny, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała Nr XIII/128/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 września 2015r.  
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo 
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych została podjęta większością głosów i stanowi załącznik nr 19 do 
protokołu. 
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12.5 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy ustalenia 
terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór sołtysa (Sołectwo Komorze). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/129/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 września 2015r.  
w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór 
sołtysa została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
12.6 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy nabycia 
nieruchomości połoŜonej na terenie Gminy Borne Sulinowo (dot. nabycia nieruchomości 
gruntowej oznaczonej działką nr 4/21 w m. Juchowo od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości 
Rolnych). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/130/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 września 2015r.  
w sprawie nabycia nieruchomości połoŜonej na terenie Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
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12.7 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego 
nr 3 przy Al. Niepodległości 30A w Bornem Sulinowie). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/131/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 września 2015r.  
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
 
12.8 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości oznaczonych 
działkami o nr: 1/39, 1/38, 1/62, 1/64 i 1/67 w m. Borne Sulinowo). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Radny Rafał Turlej zapytał, czy jest jakiś potencjalny nabywca, a jeŜeli tak, to jaka byłaby to 
działalność. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, Ŝe nie ma jeszcze konkretnego oferenta, na 
którego wniosek przygotowany jest ten projekt uchwały. Tym niemniej będziemy szukać 
rozwiązania, gdzie ktoś to nabędzie w celu zagospodarowania nieruchomości tak jak sobie 
marzyliśmy na cele trochę opiekuńcze być moŜe z funkcją leczniczą, czyli wpisujące się w ten 
teren. Będzie to pewnie trudne do zrealizowania, ale pierwszego potencjalnego zainteresowanego 
będziemy chcieli zainteresować tym tematem. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przypomniał, Ŝe z chwilą zbycia nieruchomości  
w przetargu nieograniczonym nowy właściciel uzyskuje pełne władztwo i na tym kończą się 
moŜliwości, jakie ma gmina. To nie jest dzierŜawa wieczysta, aby wymóc w określonym czasie 
zagospodarowanie. Ten problem pojawia się do 1993 r., gdzie zostały zbyte nieruchomości, które 
popadają w coraz gorszy stan techniczny, a nie ma moŜliwości wymuszenia na właścicielach tego 
prawa. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, Ŝe do tej pory tak było, ale od kilku ostatnich lat 
zmiana ustawy umoŜliwiła nam wprowadzanie terminu do zagospodarowania. Gmina sprzedając 
nieruchomość w akcie notarialnym wpisuje termin do zagospodarowania, aczkolwiek nie ma 
Ŝadnych sankcji prawnych za niedotrzymanie terminu. Jednak suchy zapis w akcie notarialnym 
funkcjonuje juŜ od kilku lat. 
 
Radny Dariusz Palicki powiedział, iŜ w planie zagospodarowania przestrzennego jest zapis, Ŝe to 
teŜ moŜe być teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Z tego wynika, Ŝe nie będziemy 
mieli większego wpływu jeŜeli pojawi się nabywca, który będzie chciał np. postawić tam dom 
jednorodzinny. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal ustosunkowując się do wypowiedzi radnego Palickiego 
powiedział, Ŝe cel będziemy określać nie jako dom jednorodzinny, tylko w całości 
zagospodarowanie tego terenu. Wprowadzanie domów jednorodzinnych w tym obszarze nie 
bardzo nas rzeczowo interesuje. W planie jest dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, natomiast my ogłaszając sprzedaŜ określamy teŜ cel i być moŜe zawęŜymy ten 
cel. 
 
Radny Dariusz Palicki zapytał, czy jest taka moŜliwość. 
 
Radny Henryk Sigiel stwierdził, Ŝe nie za bardzo, bo jeŜeli jest w planie zagospodarowania taki 
zapis, to nie moŜna sprzedawać czegoś i zmieniać w planie. 
 
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, Ŝe tym zapisem nie zmieniamy, tylko pokazujemy cel. Jest 
moŜliwość pokazywania lat na zagospodarowanie. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe decydujący jest właściciel, który ma 
prawo wyboru, jeśli zapis w planie dopuszcza. Podkreślił, Ŝe zapis w planie zagospodarowania 
przestrzennego jest rzeczą świętą, a ten który nabywa to są jego prawa. MoŜe nie zgodzić się ze 
zmianami, które wchodzą później, bądź je kwestionować.  
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/132/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 września 2015r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
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12.9 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej oznaczonej działką nr 1/205 w m. Borne Sulinowo). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/133/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 września 2015r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
 
12.10 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej oznaczonej działką nr 32/1 w m. Jeleń). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/134/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 września 2015r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
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12.11 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości zabudowanej 
oznaczonej działką nr 125/2 w obr. Jeleń). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/135/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 września 2015r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
 
12.12 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia 
zgody na dzierŜawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. części tj. 931 m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 277/3 w m. 
Silnowo). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/136/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 września 2015r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 27 do 
protokołu. 
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12.13 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia 
zgody na dzierŜawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. ogródka działkowego nr 7 znajdującego się na działce nr 1/2 w m. Borne 
Sulinowo). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/137/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 września 2015r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28 do 
protokołu. 
 
 
12.14 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia 
zgody na dzierŜawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. ogródka działkowego nr 8 znajdującego się na działce nr 1/2 w m. Borne 
Sulinowo). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/138/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 września 2015r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 29 do 
protokołu. 
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12.15 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia 
zgody na dzierŜawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. części tj. 150 m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 68 w m. 
Komorze). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/139/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 września 2015r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 30 do 
protokołu. 
 
 
12.16 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia 
zgody na dzierŜawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. ogródka działkowego nr 11 znajdującego się na działce nr 1/2 w m. Borne 
Sulinowo). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/140/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 września 2015r.  
w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 31 do 
protokołu. 
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12.17 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dokonania 
przez Gminę Borne Sulinowo zamiany nieruchomości połoŜonych w miejscowości Borne 
Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo na nieruchomość połoŜoną w obrębie Borne 
03, gmina Borne Sulinowo stanowiącą własność PUK Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/141/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 września 2015r.  
w sprawie dokonania przez Gminę Borne Sulinowo zamiany nieruchomości połoŜonych  
w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo na nieruchomość 
połoŜoną w obrębie Borne 03, gmina Borne Sulinowo stanowiącą własność PUK Sp. z o.o.  
w Bornem Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 
 
12.18 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy przekazania  
w bezpłatne uŜytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
pomieszczeń usytuowanych na parterze i w piwnicy budynku wraz z gruntem z nieruchomości 
zabudowanej oznaczonej działką nr 3/37 w Bornem Sulinowie). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/142/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 września 2015r.  
w sprawie przekazania w bezpłatne uŜytkowanie nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
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12.19 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy ustanowienia 
słuŜebności gruntowych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo (na 
rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/143/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 września 2015r.  
w sprawie ustanowienia słuŜebności gruntowych na nieruchomościach stanowiących 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 34 do 
protokołu. 
 
 
 
12.20 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy nadania nazwy 
ulicy w miejscowości Łubowo (ul. Leśna). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/144/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 września 2015r.  
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łubowo została podjęta jednogłośnie i 
stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
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12.21 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy przystąpienia 
Gminy Borne Sulinowo do Kontraktu Samorządowego dla Powiatu Szczecineckiego. 
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 powiedział, Ŝe komisja równieŜ wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/145/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 września 2015r.  
w sprawie przystąpienia Gminy Borne Sulinowo do Kontraktu Samorządowego dla Powiatu 
Szczecineckiego została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
 
12.22 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
gminy Borne Sulinowo. 
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 powiedział, Ŝe komisja równieŜ wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/146/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 września 2015r.  
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 37 do protokołu. 
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12.23 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 
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 powiedział, Ŝe komisja równieŜ wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/147/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 września 2015r.  
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
 
 
12.24 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIII/148/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 24 września 2015 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 
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Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 40 i nr 41 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 powiedział, Ŝe otrzymał zawiadomienie o sesji z podaną tematyką  

i godziną jej rozpoczęcia 14.30. Zdziwił się bardzo bo o godz. 14.30 się rozpoczęła, ale 
wystąpieniem Senatora jednej z partii. Zwracając się do Przewodniczącego RM powiedział, Ŝe 
wg niego jest to bardzo niestosowne zachowanie, bo naleŜało umieścić w dokumentach 
przedłoŜonych radnym, Ŝe takie spotkanie się odbędzie np. o godz. 14.00. Wówczas kto by 
chciał, to by uczestniczył w tym spotkaniu. Stwierdził, Ŝe nie lubi takich sytuacji. 
Przypomniał, Ŝe Przewodniczący RM kadencji 2006-2010 na ostatniej sesji przedstawił 
swojego faworyta na burmistrza. Powiedział, iŜ zastanawia się kiedy będzie następna sesja  
i przybędzie kolejny kandydat. Stwierdził, Ŝe kaŜdy ma swoje poglądy, które moŜe wyraŜać 
róŜnie, ale miejsce, w którym odbywają się sesje nie jest stosowne, Ŝeby kandydat na Senatora 
przedstawiał swój program i to co zrobił. Do tego są wiece wyborcze, spotkania ze swoimi 
sympatykami, ale nie miejsce, gdzie obraduje Rada Miejska. 
Po tym złoŜył wniosek - w związku z tym Ŝe sołtysi są bardzo oburzeni jak to ta rada pracuje  
i jak Pani Burmistrz pracuje - aby punkt "Wystąpienia przewodniczących jednostek 
pomocniczych gminy" przenieść na punkt ostatni, Ŝeby wiedzieli o czym się tu mówi, nad 
czym obraduje i co się uchwala, bo ma się duŜą buzię, ale jak się wychodzi na forum wsi, to 
się nie wie o czym mówiła rada, tylko się krytykuje. Stwierdził, Ŝe szczytem bezczelności było 
wystąpienie Pani Kostrubiec, bo to on rzeczywiście wyniósł jedzenie swojej mamie, ludziom, 
którzy marzli przed sceną, straŜakom. Oświadczył, Ŝe w namiocie jadł swoje jedzenie, pił 
swoją wódkę, a ta wypowiedź urąga wszystkiemu, jak potraktowano nas radnych. Więcej do 
takiego namiotu nie wejdzie. Rolnicy osobiście go zapraszali, ale wygląda na to, Ŝeby więcej 
na DoŜynki nie jeździć. 
 

− Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odpowiedział, Ŝe na najbliŜszej sesji moŜe zostać 
zgłoszony wniosek o przeniesienie punktu poświęconego wystąpieniom przewodniczących 
jednostek pomocniczych gminy jako przedostatniego w porządku sesji. Po tym odniósł się do 
poruszonej kwestii wystąpienia Senatora Zientarskiego. Powiedział, Ŝe faktycznie radny 
Mariusz Gorgol ma sporo racji. Poinformował, Ŝe rozmawiał z Panią Burmistrz wczoraj na ten 
temat i zaproponował, Ŝeby była to Wolna Trybuna. Przyznał, Ŝe faktycznie było to 
niestosowne, bo odkąd jesteśmy radnymi od 9 lat (z radną ElŜbietą Niepelt i radnym 
Mariuszem Gorgolem) nigdy coś takiego nie miało miejsca. Jednak z drugiej strony prosił, 
Ŝeby znaleźć się w jego sytuacji, kiedy przedstawiciel najwyŜszego organu w Państwie - 
Senatu, chce coś takiego zrobić. Nie moŜe z góry zakładać, Ŝe Senator będzie prowadził 
kampanię wyborczą. To było mało eleganckie ze strony Senatora, a jak nie wszystkim się to 
podobało - trudno.  
 

− Radny Dariusz Palicki zgłosił zapytanie dotyczące modernizacji ul. Wojska Polskiego  
w Bornem Sulinowie. Powiedział, Ŝe drzewa zostały wycięte, a mieszkańcy pytają, kiedy 
rozpoczną się pozostałe prace na tej ulicy. 
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Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, Ŝe praktycznie dzisiaj przekazano plac 
budowy. Od wtorku rzeczowo wchodzi firma na wykonawstwo, zaczyna od robót 
rozbiórkowych, później krawęŜniki, przesadzenia drzew itd. Zadanie musi zostać rozliczone 
do końca tego roku. 
 

− Radny Arkadiusz Malarski zgłosił zapytanie dotyczące trwającego remontu drogi krajowej  
nr 20. Wiadome jest, Ŝe przy okazji remontu tej drogi będzie przebudowywany chodnik  
w Silnowie przy krajówce. Zapytał, czy będzie teŜ wykonywana nawierzchnia parkingu  
w Piławie. Poinformował, iŜ przejrzał specyfikację warunków zamówienia i nie wynika z niej 
dokładnie. Jednak jest zawarte 600 m2 zatok przystankowych i jest 600 m chodnika. 

 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, Ŝe nie wie dokładnie. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iŜ rozwiąŜemy to w ten sposób, Ŝe 
Zastępca Burmistrza dowie się, przedzwoni i będzie sprawa załatwiona. 
 

− Radny Rafał Turlej powiedział, Ŝe Pani Sołtys Sołectwa Radacz poruszyła temat współpracy 
naszej gminy z Powiatowym Urzędem Pracy i mówiła o osobach kierowanych do prac 
społecznie uŜytecznych. Stwierdził, iŜ wie, Ŝe te prace cieszą się duŜym powodzeniem i wie, 
Ŝe środki na te prace są ograniczone. Zapytał, czy jest moŜliwość zwiększenia liczby osób na 
zatrudnienie w ramach tego instrumentu aktywności zawodowej, abyśmy jako gmina więcej 
osób zatrudniali do prac społecznie uŜytecznych. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe my staramy się o środki na 
osoby kierowane do tych prac przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jako 
Urząd moŜemy zadysponować taką liczbę osób, jaką MGOPS skieruje. Większość tych osób 
jest z terenu miasta Bornego Sulinowa i jeŜeli np. mamy 30 osób w Bornem Sulinowie, trudno 
kierować jest te osoby do robót w Piławie czy w Silnowie. Za pracę otrzymują wynagrodzenie 
w wysokości około 300,-zł, więc trudno, Ŝeby jeszcze kupili bilet na dojazd i jechali np. do 
Radacza pracować. Tak jak mamy ludzi z danych terenów, tam kierujemy. 
 

− Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się z prośbą, Ŝeby Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Spółka z o.o. w Bornem Sulinowie przygotowało solidne sprawozdanie. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zwracając się do radnych powiedziała, Ŝe nie są 
stroną jeŜeli chodzi o badanie sprawozdania spółki komunalnej - spółki prawa handlowego. 
Prezes Zarządu Spółki przedstawił informację, ale jako Burmistrz jest jak najbardziej za tym, 
Ŝeby informacja zawierała dane finansowe, czyli zysk, strata, ewentualnie w roku obrotowym 
jak wyglądała sytuacja, ile kosztuje nas gospodarka komunalna, ile mamy zysku na 
ciepłownictwie. To są informacje, których moŜemy udzielić, natomiast szczegółowego 
sprawozdania nie udzieli Prezes, bo takie sprawozdania udziela co miesiąc Radzie Nadzorczej 
Spółki. Ponadto powiedziała, iŜ jeŜeli radni chcą uzyskać pewne informacje w trybie 
informacji publicznej to proszę bardzo. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iŜ nie zgadza się z tym, bo te 
informacje były niepełne. Nigdy przedtem nie było z tym problemów. Musimy teŜ pamiętać, 
Ŝe jest to Spółka w 100% której jesteśmy właścicielem i realizuje zadania absolutnie 
publiczne. Prosił, Ŝeby nie zasłaniać się tym, Ŝe jest to spółka prawa handlowego. Spółki, które 
realizują zadania publiczne i są spółkami prawa handlowego, teŜ mają określone zadania. 
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Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe chodzi jej o dane, których Prezes 
Zarządu Spółki nie ma prawa udzielać. Przyznała Przewodniczącemu Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej rację, jakiego typu dane Prezes Spółki powinien przygotować. W pewnych 
sytuacjach nie będzie się rozwijał tak, jeŜeli chodzi np. o gospodarkę śmieciową, bo za chwilę 
narobimy sobie sami problemów. Przypomniała, Ŝe niecałe 2 lata temu sytuacja w jakiej była 
Spółka dotyczyła równieŜ pieniędzy, które myśmy dawali na dopłaty np. 100 tysięcy zł, 200 
tys. zł. W tej chwili tego nie robimy i Prezes z tych dopłat nie musi się z nami rozliczać,  
a chcemy mieć wiedzę ogólną. Ponadto nadzór właścicielski nad Spółką ma Burmistrz i do 
niego naleŜało skierować swoją prośbę. 

 
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 29 października 2015 r. o godz. 14.30. 
Zgodnie z uchwalonym planem pracy Rady Miejskiej na IV kwartał br. tematem sesji będą 
poniŜsze zagadnienia problemowe: 
1) Ocena przebiegu sezonu turystycznego 2015 w Gminie Borne Sulinowo. 
2) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 

2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie 
naleŜy do zadań własnych gminy. 

3) Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych. 
4) Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych za 2014 rok. 
5) Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Szczecinku. 
6) 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 XIII Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 16.45. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 


