
P R O T O K Ó Ł   Nr XIV/2015 
Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 29 października 2015 r. 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XIV Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 29 października 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, Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem 
Sulinowie Piotra Kujawę, p.o. Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie 
Paulinę Undrych-Matkowską, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie 
Dominikę Kwintę, pozostałych kierowników jednostek podległych gminie, przewodniczących 
jednostek pomocniczych gminy, obecnych na sesji mieszkańców miasta i gminy oraz panie  
i panów radnych. 
 
Po tym stwierdził, że na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 15 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, że porządek obrad wszyscy radni otrzymali i zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku 
dzisiejszej sesji. 
 
Propozycje zmian do porządku sesji zgłosili: 
  Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że analizując 

informację o funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem 
Sulinowie Komisja Budżetowo-Gospodarcza stwierdziła, że zostały w niej opisane w sposób 
lakoniczny poszczególne działy prowadzonej działalności tj. gospodarka ciepłownicza, 
gospodarka odpadami, gospodarka komunalna, gospodarka mieszkaniowa i usługi pozostałe. 
Członkowie komisji otrzymali tylko rachunek zysków i strat oraz bilans wg stanu na dzień 31 
grudnia 2014 r. Nie przedstawiono natomiast informacji pisemnej zawierającej przychody  
i koszty działalności w poszczególnych działach za I półrocze 2015 r., jak również wysokości 
kwot zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i leasingu.  
W związku z powyższym Komisja Budżetowo-Gospodarcza składa wniosek o wycofanie  
z porządku sesji tematu poświęconego funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie z uwzględnieniem zakresu prowadzonej działalności oraz 
podjętych działań uzdrowienia sytuacji finansowej Spółki i wprowadzenia działań 
naprawczych. 
Informacji na temat spraw finansowych komisja oczekuje w terminie do następnego 
posiedzenia komisji, na którym po raz kolejny będzie omawiany temat funkcjonowania 
przedsiębiorstwa z udziałem władz Spółki. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie:  za głosowało 8 radnych,  przeciw głosowało 2 radnych,   wstrzymało się od głosu 5 radnych. 
Wniosek został przyjęty. 
  Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zgłosiła poniższe wnioski do porządku obrad: 
1. Wprowadzenie w pkt 15 pn. Podjęcie uchwał w sprawach – projektu uchwały uchylającej 

uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo - 
jako ppkt 15. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowo-
Gospodarczej. 

2. Zmieniony projekt uchwały w sprawie przekazania w 10-letnią dzierżawę nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 11802 m2 z nieruchomości 
gruntowej oznaczonej działką nr 1/2 w m. Borne Sulinowo) - ujęty w porządku obrad jako 
ppkt 5 w pkt 15. Również i ten projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej. 

3. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 
Borne Sulinowo na 2015 rok - ujęty w porządku obrad jako ppkt 14 w pkt 15. Powyższa 
autopoprawka była przedstawiana przez Skarbnika Gminy na posiedzeniach Komisji 
Rozwoju i Komisji Budżetowo-Gospodarczej. 
 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał zgłoszone wnioski pod głosowanie: 
1) wprowadzenie do porządku sesji w pkt 15 pn. Podjęcie uchwał w sprawach – projektu 

uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo - jako ppkt 15:  za głosowało 15 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono.  
Wniosek został przyjęty. 
 

2) zmieniony projekt uchwały w sprawie przekazania w 10-letnią dzierżawę nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 11802 m2 z nieruchomości 
gruntowej oznaczonej działką nr 1/2 w m. Borne Sulinowo) - ujęty w porządku obrad jako 
ppkt 5 w pkt 15:  za głosowało 15 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono.  
Wniosek został przyjęty. 
 

3) autopoprawka do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 
Borne Sulinowo na 2015 rok (ppkt 14 w pkt 15):  za głosowało 15 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono.  
Wniosek został przyjęty. 
  Radny Henryk Sigiel zgłosił wniosek, aby w miejsce wycofanego punktu dotyczącego 

funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie 
wprowadzić informację na temat finansowania z dotacji na realizację zadań publicznych  
w 2015 r. sekcji piłkarskich seniorów w klubach sportowych działających na terenie Gminy 
Borne Sulinowo. Powiedział, że Komisja Budżetowo-Gospodarcza zajmowała się tym 
tematem na posiedzeniach w dniach 22 września 2015r. i 28 października 2015r. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iż uważa, że nie trzeba specjalnie 
zmieniać porządku obrad, gdyż opinię na ten temat Przewodniczący Komisji Budżetowo-
Gospodarczej może przedstawić w pkt 16 porządku tj. Interpelacje, wnioski i zapytania 
radnych. 
 
Radny Mariusz Gorgol powiedział, iż z tego co wie, kontrole finansowania organizacji 
pozarządowych przeprowadza Burmistrz, a nie Rada Miejska. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iż skoro radny Sigiel zgłosił wniosek  
o zmianę porządku obrad, aby w miejsce wycofanego punktu dotyczącego funkcjonowania 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie wprowadzić 
informację na temat finansowania z dotacji na realizację zadań publicznych w 2015 r. sekcji 
piłkarskich seniorów w klubach sportowych działających na terenie Gminy Borne Sulinowo 
podda go pod głosowanie:  za głosowało 3 radnych,  przeciw głosowało 7 radnych,   wstrzymało się od głosu 4 radnych (1 radny nie głosował). 
 
Wniosek nie został przyjęty. 

 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 października 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 XIII/2015 z 24.09.2015r.).  
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. Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla:  

1) obrębu Jelonek, 
2) terenów położonych w miejscowości Silnowo, 
3) obrębu Juchowo, 
4) obrębu Piława. 

10. Ocena przebiegu sezonu turystycznego 2015 w Gminie Borne Sulinowo. 
11. 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 
należy do zadań własnych gminy. 

12. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych za 2014 rok. 
13. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Szczecinku: 

1) przedstawienie opinii Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników na temat 
kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych 
w ustawie; 

2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szczecinku na 
kadencję 2016-2019. 
 

14. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór sołtysa 

(Sołectwo Komorze); 
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2) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
mieszkalnego nr 1 z pomieszczeniami przynależnymi położonego w m Kiełpino 15); 

3) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 37/1 w m. Komorze); 

4) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 37/6 w m. Komorze); 

5) przekazania w 10-letnią dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. części tj. 11802 m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 1/2  
w m. Borne Sulinowo); 

6) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 15 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. części budynku magazynowo-produkcyjnego o pow. użytk. 
317,89 m2 wraz z gruntem, usytuowanego na działce nr 87/156 w m. Borne Sulinowo); 

7) udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie do wykonywania wszelkich czynności związanych  
z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie: 7.1 Programy na rzecz 
integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym 
ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty 
aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej; 

8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody; 
9) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
10) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 
11) określenia wzorów formularzy podatkowych; 
12) wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa umowy na opracowanie 

projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Borne Sulinowo oraz na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego 
poza rok budżetowy 2015 w celu realizacji przedmiotowego zadania (40.000,00zł); 

13) wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa umowy na opracowanie 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo oraz na zaciągnięcie 
zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2015 w celu realizacji 
przedmiotowego zadania (40.000,00zł); 

14) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok; 
15) uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 

Sulinowo. 
 

15. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
16. Ustalenie terminu następnej sesji. 
17. Zamknięcie sesji. 
 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, że 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, że protokół poprzedniej sesji Rady 
Miejskiej był wyłożony do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Zapytał, 
czy są uwagi do protokołu Nr XIII/2015 z 24.09.2015 r.  
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Uwag do protokołu nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołu Sesji Rady Miejskiej Nr XIII/2015 z 24.09.2015 r.:  za głosowało 15 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XIII/2015 z 22.09.2015 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, że 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. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 5 pn. "Informacja radnych 
powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu.". 
 
 
Ad 5.  
Temat nie był omawiany z uwagi na nieobecność radnych powiatowych z terenu Gminy Borne 
Sulinowo.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 6 pn. "Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady.". 
 
 
Ad 6.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
            "W okresie od ostatniej sesji odbyły posiedzenia poniższe komisje Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie: 
 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza odbyła jedno posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się 
następująco: 
1. Ocena funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem 

Sulinowie, w tym działań naprawczych w kierunku minimalizacji strat. 
2. Ocena finansowa realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 

2014/2015. 
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3. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok. 
4. Finansowanie z dotacji na realizację zadań publicznych w 2015 r. sekcji piłkarskich seniorów  

w klubach sportowych działających na terenie Gminy Borne Sulinowo (kontynuacja tematu  
z poprzedniego posiedzenia). 

5. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie zwołanej na dzień 29 października 2015 r. 

 
 
Komisja Rozwoju odbyła trzy posiedzenia, w tym dwa wyjazdowe, których tematyka 
przedstawiała się następująco: 
1. Stan przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2015/2016 (wizytacje  

w Zespołach Szkół w Bornem Sulinowie i w Łubowie oraz w Szkołach Podstawowych  
w Bornem Sulinowie, w Juchowie i w Jeleniu). 

2. Bieżąca działalność świetlic wiejskich na terenie gminy (objazd wybranych świetlic).  
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. Podsumowanie przebiegu sezonu turystycznego 2015 w Gminie Borne Sulinowo. 
5. Ocena stanu realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 

2014/2015.  
6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

1) udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie do wykonywania wszelkich czynności związanych z 
przystąpieniem do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie: 7.1 Programy na rzecz 
integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym 
ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty 
aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej; 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody; 
3) wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa umowy na opracowanie 

projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Borne Sulinowo oraz na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego 
poza rok budżetowy 2015 w celu realizacji przedmiotowego zadania (40.000,00zł); 

4) wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa umowy na opracowanie 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo oraz na zaciągnięcie 
zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2015 w celu realizacji 
przedmiotowego zadania (40.000,00zł); 

5) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok. 
 
Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenie, na którym przeprowadziła kontrolę w Centrum 
Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. 
Przedmiotem kontroli była realizacja budżetu i prawidłowość dokonywania wydatków, 
inwentaryzacja mienia, organizacja i rozliczenie imprez, stan zaległości, terminowość regulowania 
zobowiązań m.in. z tytułu podatków i składek ZUS). 
Zakres kontroli obejmował działalność i realizację planu finansowego za okres  
od 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 września 2015 r.". 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 7 pn. "Wystąpienia 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.". 
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Ad 7.  
W punkcie sesji pn. "Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy" głosu nie 
zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 8 pn. "Wolna Trybuna.". 
 
 
Ad 8.  
W Wolnej Trybunie głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. "Uchwalenie 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla: obrębu Jelonek, 
terenów położonych w miejscowości Silnowo, obrębu Juchowo, obrębu Piława.". 
 
 
Ad 9.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że jest to bardzo doniosła chwila dla wielu 
miejscowości w naszej gminie. Komisja Budżetowo-Gospodarcza zajmowała się powyższymi 
projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 4 obrębów, a mianowicie 
Jelonek, Silnowo, Juchowo i Piława. 
Poinformował, że jest przygotowana prezentacja przez Firmę, która opracowywała te plany. Po 
tym zwrócił się do przedstawicieli firmy o przedstawienie się i omówienie założeń planów. 
 
Głos zabrał przedstawiciel firmy opracowującej projekty miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego Marcin Piernikowski, który powiedział, że reprezentuje Firmę "JAGABUDEX- 
PROJEKT" z Poznania. Wraz z nim w sesji uczestniczy Andrzej Jagucki. Po tym powiedział, że 
projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowane zostały dla 4 
odrębnych obwodów: Jelonka, Silnowa, Juchowa i Piławy. W dalszej kolejności w formie 
prezentacji multimedialnej przedstawił najważniejsze kierunki zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym w poszczególnych obrębach, uwarunkowania wynikające z mpzp. z 1996 roku, 
uwarunkowania przyrodnicze oraz kulturowe. Poinformował, że wszystkie projekty planów 
otrzymały wszystkie potrzebne opinie i właściwe uzgodnienia wymaganych instytucji, przeszły 
etap wyłożenia do publicznego wglądu wraz z dyskusją publiczną i zbieranymi uwagami. Te 
uwagi zostały odpowiednio rozstrzygnięte i takie prezentowane przez niego projekty planów 
miejscowych przedstawione zostały do uchwalenia. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował za prezentację i zwracając się do radnych 
powiedział, że otrzymali projekty miejscowych planów w formie elektronicznej. Po tym zapytał, 
czy ktoś z radnych chce o coś zapytać w związku ze złożonymi projektami miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Radny Arkadiusz Malarski zgłosił ogólną uwagę do miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Powiedział, że w momencie kiedy uchwalamy nowe plany, nie do końca są one 
dostosowane do realiów aktualnych. Chodzi mu o zapisy dotyczące możliwości budowy instalacji 
wytwarzającej energię odnawialną powyżej 100 KW. Wiele takich uwag wynikających z tego 
problemu było wniesionych do planów, które dzisiaj mamy uchwalić, ale bez zmiany Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borne Sulinowo nie można 
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tego zrobić. Dlatego przedstawi interpelację w tej sprawie. Jego zdanie jest takie, że musimy 
uchwalić te plany dzisiaj, ale zastanawia się nad tym, czy projektanci planów sugerowali ten 
problem mając wiedzę, że takie inwestycje inwestorzy chcą realizować w naszej gminie. 
Uchwalamy coś, co nie pozwala na to, a plan zagospodarowania przestrzennego powinien być 
dokumentem prorozwojowym, a w tym momencie on hamuje ten rozwój. Powiedział też, że  
w miejscowości Piława wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej i wszystkie budynki 
położone w tej strefie stracą możliwość zainstalowania na dachach instalacji fotowoltaicznych.  
W planie jest zapisany zakaz instalacji solarnych, a dla niego jest różnica między instalacją 
solarną a fotowoltaiczną. Zapytał, czy będzie możliwa instalacja fotowoltaiczna, czy żadna 
instalacja. Zaznaczył, że pozbawiamy tych ludzi możliwości realizacji inwestycji, które na dzień 
dzisiejszy są czymś modnym, promowanym i ograniczającym emisję dwutlenku węgla. Ponadto  
w planie dotyczącym Piławy jest mowa o braku możliwości budowania przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Po tym na ręce Przewodniczącego RM złożył przedmiotową interpelację, 
która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że tę interpelację przekaże Pani Burmistrz, 
a dotyczy ona zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Borne Sulinowo, który jest dokumentem wyjściowym do opracowania planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Projektant planu Marcin Piernikowski powiedział, że w 2011 r. weszła zmiana do ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jeśli gmina sobie życzy i chce wprowadzać 
jakiekolwiek instalacje produkujące energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 100 KW to musi to zostać zamieszczone w Studium... i dany obszar odpowiednio 
oznaczony wraz ze strefą oddziaływania. Jeśli takiego obszaru nie ma wyznaczonego  
w Studium..., to automatycznie wyklucza możliwość takich instalacji o mocy powyżej 100 KW. 
W związku z tym na żadnym terenie takich instalacji nie dopuszczono, bo nie ma wyznaczonych 
takich obszarów w Studium... . Odnośnie instalacji, które nie będą przekraczać mocy 100 KW 
(instalacji na potrzeby własne) powiedział, iż poza budynkami chronionymi wskazanymi przez 
Konserwatora Zabytków, które były wielokrotnie weryfikowane, można je instalować pod 
pewnymi warunkami. Zwrócił obecnym uwagę na to, że nieuzgodnienie planu miejscowego  
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, automatycznie wyklucza jego uchwalenie. Dlatego te 
uwarunkowania, które zakazują lokalizacji instalacji kolektorów słonecznych na dachach 
budynków bądź na elewacjach, wynikają z takiego uzgodnienia przez Konserwatora Zabytków. 
Jednocześnie zaznaczył, że zdaje sobie sprawę z tego o czym mówił radny, ale to nie wyklucza  
w 100% lokalizacji instalacji. Problem dotyczy tylko tych budynków wskazanych przez 
Konserwatora Zabytków. Takich budynków na terenie Piławy jest około 25, na terenie Silnowa 
też około 25. Jeszcze raz podkreślił, że to nie jest wymysł projektanta, tylko tak uzgodniono  
z Konserwatorem Zabytków. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal przypomniał, że kiedyś omawialiśmy to zagadnienie na sesji 
i tłumaczył, iż nie jesteśmy w stanie wpisać w planie ogólnego zapisu, że wszędzie można 
lokalizować te instalacje, bo muszą być ściśle określone odpowiednie obszary. Czekamy więc na 
inwestorów, którzy to potrzebują i wskażą tereny, na których chcą zlokalizować przedsięwzięcie. 
Mieliśmy szansę to zrobić, ale tacy ludzie się nie pojawili. Są teraz jednostkowe przypadki, które 
pojawiły się już po przyjęciu zmiany Studium i wdrożeniu prac planistycznych. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował za wyjaśnienia, a następnie zwrócił się do 
radnych, czy mają jeszcze jakieś pytania odnośnie przedłożonych projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
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Więcej głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał kolejno pod głosowanie 
poniższe projekty uchwał: 
 
1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Jelonek:  za głosowało 12 radnych,  przeciw nie głosował żaden radny,  wstrzymało się od głosu 3 radnych. 
 
Uchwała Nr XIV/149/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 
2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Jelonek została podjęta większością głosów i stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu.  

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Borne Sulinowo dotyczącego terenów położonych w miejscowości Silnowo:  za głosowało 12 radnych,  przeciw nie głosował żaden radny,  wstrzymało się od głosu 3 radnych. 
 
Uchwała Nr XIV/150/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 
2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Borne Sulinowo dotyczącego terenów położonych w miejscowości Silnowo została 
podjęta większością głosów i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Juchowo:  za głosowało 11 radnych,  przeciw nie głosował żaden radny,  wstrzymało się od głosu 4 radnych. 
 
Uchwała Nr XIV/151/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 
2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Juchowo została podjęta większością głosów i stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu.  

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Piława:  za głosowało 11 radnych,  przeciw nie głosował żaden radny,  wstrzymało się od głosu 4 radnych. 
 
Uchwała Nr XIV/152/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 
2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Piława została podjęta większością głosów i stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu.  
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Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 10 pn. "Ocena 
przebiegu sezonu turystycznego 2015 w Gminie Borne Sulinowo.". 
 
 
Ad 10.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali pisemną informację 
zawierającą podsumowanie przebiegu sezonu turystycznego 2015 w Gminie Borne Sulinowo. 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Po tym zapytał o opinię Komisji Rozwoju. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja wydała opinię 
pozytywną. 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnych, czy ktoś chce zabrać głos  
w sprawie przedłożonej informacji. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 11 pn. "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 należy do zadań 
własnych gminy.". 
 
 
Ad 11.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali obszerne opracowanie 
pisemne o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 
2014/2015. 
Informacja pisemna 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 należy do zadań własnych gminy stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Powiedział też, że tematem tym zajmowały się Komisja Rozwoju i Komisja Budżetowo-
Gospodarcza. Zwrócił się o opinie komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię komisji o następującej 
treści: 
"Komisja Rozwoju zapoznała się z informacją pisemną o stanie realizacji zadań oświatowych  
w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 2014/2015, przygotowaną przez Inspektora ds. 
Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi. Członkowie komisji otrzymali 
usystematyzowaną, bardzo obszerną i merytorycznie przygotowaną informację o stanie 
organizacyjnym placówek oświatowych, bazy do działalności oświatowej i wyposażeniu jej  
w sprzęt specjalistyczny, kadrze pedagogicznej, wynikach nauczania na podstawie danych ze 
sprawdzianów szóstoklasistów, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego.  
W zestawieniu jest wzmianka o realizowanych programach edukacyjnych i projektach 
europejskich oraz o osiągnięciach i sukcesach uczniów w konkursach, olimpiadach 
przedmiotowych i sukcesach sportowych. Zauważono, iż niezbędna jest potrzeba systematycznego 
i stałego wzbogacania oraz unowocześniania w celu właściwego realizowania zadań i celów 
stawianych przed współczesną placówką oświatową. Obecna sieć szkół stwarza bardzo dobre 
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warunki dla zaspokajania potrzeb edukacyjnych mieszkańców gminy i stwarza płaszczyznę do 
wysokiego poziomu nauczania i efektywnego wykorzystania potencjału uczęszczających do szkół 
uczniów, m.in. poprzez małą liczebność oddziałów klasowych, co przynosi również korzystne 
skutki wychowawcze. 
 Członkowie komisji analizowali poziom kształcenia i wyniki sprawdzianów oraz 
egzaminów zewnętrznych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Borne Sulinowo, zarówno na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych jak i liceum 
ogólnokształcącego działającego w ramach Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie. Na poziomie 
szkół podstawowych w ujęciu terytorialnym średnie wyniki procentowe w części I sprawdzianu  
(j. polski i matematyka) zbliżone są do wyników województwa i okręgu. W części II język 
angielski są niższe o co najmniej 5 punktów w zestawieniu procentowym wyników w ujęciu szkół 
z Gminy Borne Sulinowo. Najlepszy wynik w I części wypracowały Szkoły Podstawowe  
w Bornem Sulinowie i w Juchowie, w części II najwyższe noty uzyskały Szkoły Podstawowe  
w Bornem Sulinowie i w Łubowie.   
Na uwagę zasługują wyniki w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie, gdzie średnia 
procentowa z  matematyki jest w układzie terytorialnym wyższa niż wyniki powiatu, 
województwa, okręgu czy kraju, a z języka polskiego powyżej powiatu, okręgu i województwa  
i niewiele niższe niż średnia kraju. 
Średnie wyniki procentowe egzaminu gimnazjalnego w ujęciu terytorialnym praktycznie  
z większości przedmiotów są powyżej średniej powiatu, z wyjątkiem przedmiotów 
przyrodniczych i matematyki, gdzie są bardzo zbliżone. Najlepszy wynik uzyskało Gimnazjum  
w Bornem Sulinowie, z języka polskiego poziom wyższy od średniej powiatu, województwa  
i okręgu. Gimnazjum w Łubowie uzyskało zdecydowanie wyższe wyniki niż w ubiegłym roku,  
a wyższe od średnich terytorialnych uzyskało z historii i języka angielskiego na poziomie 
podstawowym (wyższe od powiatu, województwa i okręgu). 
Gimnazjum w Silnowie uzyskało słabszy wynik z matematyki, natomiast dobry wynik z języka 
angielskiego powyżej powiatu i województwa oraz z historii. Również wyniki egzaminów 
maturalnych są na dobrym i bardzo dobrym poziomie. Wyniki egzaminów pisemnych 
maturalnych w układzie terytorialnym wyrażonych w procentach – poziom podstawowy są 
wyższe ze wszystkich przedmiotów niż średnie wyniki powiatu, województwa czy okręgu, 
natomiast poziom rozszerzony z geografii i j. angielskiego są wyższe niż wyniki powiatu, 
województwa i okręgu. 
O jakości kształcenia w Borneńskim Liceum Ogólnokształcącym mogą świadczyć kierunki 
studiów i uczelnie jakie wybierają i kontynuują kształcenie wyższe absolwenci tegoż Liceum  
a mianowicie: Uniwersytet Południowej Walii, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, 
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Uniwersytet Szczeciński, Politechniki Koszalińska i Poznańska, Akademia Morska w Gdyni. 
 Komisja Rozwoju dokonała analizy oferty zajęć pozalekcyjnych i kółek zainteresowań, 
stwierdzając, iż szerokie spectrum propozycji skierowanej do dzieci i młodzieży cechuje się 
bogatą, zróżnicowaną i ciekawą programowo propozycją. W placówkach oświatowych podległych 
gminie realizuje się wiele programów edukacyjnych, projektów zewnętrznych unijnych, a także 
liczne programy profilaktyczne i wychowawcze wynikające z planów pracy szkół.  
 Członkowie komisji przeanalizowali udział uczniów w konkursach, olimpiadach  
i zawodach sportowych oraz zwrócili uwagę na wysokie osiągnięcia edukacyjne i sportowe 
uczniów, zarówno na szczeblu gminnym, powiatowym, jak i wojewódzkim. Wiele sukcesów 
należy zauważyć i odnotować oraz pogratulować twórcom tych sukcesów tj. nauczycielom  
i uczniom. Na szczególną uwagę i wyróżnienie zasługują uczniowie i nauczyciel Szkoły 
Podstawowej w Bornem Sulinowie pani Elżbieta Kwietniewska za zajęcie I miejsca  
w województwie oraz ósmego w zawodach na szczeblu ogólnopolskim w Turnieju 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
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 Komisja przeanalizowała również szczegółowo finansowanie zadań oświatowych  
w ubiegłym roku szkolnym i ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży przygotowaną przez placówki 
oświatowe. 
 Komisja uzyskała też wiele informacji na temat funkcjonowania, osiągnięć czy też 
licznych trudności w codziennej działalności placówek podczas wyjazdowego posiedzenia 
komisji, której celem było przygotowanie szkół do roku szkolnego 2015/2016. Największą 
bolączką szkół jest niż demograficzny i trudności finansowe nie pozwalające na pełną 
modernizację obiektów szkolnych.  Mimo ograniczonych środków cały czas trwają prace 
remontowe i modernizacyjne (przykład Zespołu Szkół w Łubowie)  czy planowana  realizacja 
nowych zadań - choćby termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Juchowie. Także 
ważnym zadaniem - jeśli to będzie możliwe ze względów finansowych (uzyskanie dofinansowania  
zewnętrznego) - byłby kompleksowy remont dachu na obiekcie, w którym usytuowane są Zespół 
Szkół i Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie 
 Komisja wnioskuje o podjęcie działań w kierunku analizy możliwości remontu dachu na 
powyższym budynku, oczywiście w pewnej perspektywie czasowej zdając sobie sprawę  
z trudności oraz sytuacji finansowej, a także wielu potrzeb i oczekiwań nie tylko związanych  
z oświatą i szkolnictwem. 
 Reasumując Komisja Rozwoju oceniła pozytywnie realizację zadań oświatowych za rok 
szkolny 2014/2015.". 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przedstawił opinię komisji  
o następującej treści: 
"Analizując informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok 
szkolny 2014/2015 Komisja Budżetowo-Gospodarcza stwierdza, że informacja jest bardzo 
obszerna oraz szczegółowa, bowiem uwzględniono w niej wszystkie elementy związane  
z prawidłowym funkcjonowaniem placówek oświatowych. 
 Szczególną jednak uwagę zwrócono na finansowanie zadań oświatowych. 
Zdaniem komisji otrzymana z budżetu państwa subwencja oświatowa, ze względu na malejącą 
liczbę uczniów, w coraz większym stopniu nie pokrywa kosztów finansowania oświaty na terenie 
Gminy Borne Sulinowo. 
Z przedłożonej informacji wynika, że subwencja oświatowa pokryła wydatki związane  
z funkcjonowaniem oświaty w roku szkolnym 2014/2015 w 68% (w roku szkolnym 2013/2014 - 
70%), natomiast pozostałe wydatki finansowane są ze środków własnych gminy - 28% (w roku 
szkolnym 2013/2014 - 26%) i z dotacji z budżetu państwa i z budżetów gmin oraz z pozostałych 
źródeł - 4% (w roku szkolnym 2013/2014 - również 4%). 
Komisja stwierdza coroczny wzrost nakładów na oświatę ze środków własnych gminy, które za 
rok szkolny 2014/2015 stanowiły kwotę 3.365.431,41zł. W porównaniu do poprzedniego roku 
szkolnego na zadania oświatowe wydatkowano o 208.624,87zł więcej środków z dochodów 
własnych gminy. 
 Tym niemniej Komisja Budżetowo-Gospodarcza jednogłośnie przyjęła informację  
o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 2014/2015,  
w tym o finansowaniu zadań oświatowych.". 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 13 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował przewodniczącym komisji za 
przedstawienie opinii i zwrócił uwagę na to, że z roku na rok budżet gminy jest obciążony bardzo 
przez dofinansowywanie szkół. Powiedział, że przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
zwrócił uwagę, że dokładamy do szkół ze środków własnych budżetu gminy kwotę ponad 3 mln 
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zł. Jest to znaczące obciążenie, które eliminuje wiele inwestycji niezbędnych do realizacji na 
terenie naszej gminy. Po tym zapytał, czy są jakieś uwagi i zapytania odnośnie tego punktu. 
 
Radna Irena Lis powiedziała, iż wydaje jej się, że nie uciekniemy od trudnych tematów, a jak na 
razie każdy je odsuwa od siebie. Powraca jak bumerang temat zasadności funkcjonowania 
Gimnazjum w Silnowie i Szkoły Podstawowej w Jeleniu. W przyszłym roku jak dojdzie do 
remontu Szkoły Podstawowej w Juchowie, może będzie potrzebne gimnazjum.  Stwierdziła, że 
dzisiaj obijamy się o różne tematy i szukamy oszczędności np. likwidacja etatów w Straży 
Miejskiej. Każdy szuka pieniędzy, ale nie możemy być niekonsekwentni. Dlatego do niektórych 
spraw należy podchodzić ekonomicznie i nie uciekniemy od pewnych decyzji. Powiedziała, że 
poddaje to do rozważenia na przyszłość. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 12 pn. "Informacje 
dotyczące analizy oświadczeń majątkowych za 2014 rok.". 
 
 
 
Ad 12. 
 Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że oświadczenia majątkowe, które radni 
składali, zostały poddane analizie. Przedmiotowe oświadczenia majątkowe były analizowane 
przez osoby, którym je złożono, jak również przez urząd skarbowy. 
 
Po tym przedstawił kolejno ustalenia z analiz przedmiotowych oświadczeń dokonanych przez: 
 
1) Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie o oświadczeniach złożonych przez 

radnych w dwóch terminach, tj. 30 dni od dnia złożenia ślubowania i do 30 kwietnia 2015 r. za 
2014 rok – załącznik nr 14 do protokołu; 

 
2) Wojewodę Zachodniopomorskiego o oświadczeniach majątkowych złożonych przez 

Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w dwóch terminach, tj. 30 dni od dnia 
złożenia ślubowania i do 30 kwietnia 2015 r. za 2014 rok – załączniki nr 15 i nr 16 do 
protokołu. 

 
Następnie zwrócił się do Pani Burmistrz, aby przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych za 
rok 2014 złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników 
jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego gminną 
osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych za 
2014 rok złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników 
jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego gminną 
osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. 
Powyższa analiza stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że do dnia dzisiejszej sesji nie dotarła 
jeszcze analiza Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku w stosunku do oświadczeń 
majątkowych złożonych przez radnych rady gminy, burmistrza, zastępcę burmistrza, sekretarza 
gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające  
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i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje 
administracyjne w imieniu burmistrza. Jak powyższa analiza oświadczeń majątkowych wpłynie do 
tut. Urzędu, zapozna z jej treścią na następnej sesji. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 13 pn. "Wybory 
ławników do Sądu Rejonowego w Szczecinku". 
 
 
Ad 13.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radcy prawnego i jednocześnie członka 
Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników o przedstawienie opinii o zgłoszonych 
kandydatach. 
 
Radca prawny Tomasz Wilicki (członek Zespołu Opiniującego) przeczytał opinię na temat 
kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych  
w ustawie. 
Powyższa opinia stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
Z przedstawionej opinii wynikało, że Rada Miejska ma wybrać 2 ławników do Sądu Rejonowego 
w Szczecinku, w tym 1 ławnika z zakresu prawa pracy. 
Do Sądu Rejonowego w Szczecinku zgłoszono 2 kandydatury: Joanny Edyty Grosickiej i Marty 
Kingi Sowy. 
Do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy zgłoszono jedną kandydaturę – 
Krystyny Grendus. 
 
Po przedstawieniu opinii Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnych  
o podanie 3 kandydatur do komisji skrutacyjnej, która zajmie się przeprowadzeniem tajnego 
głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Szczecinku. 
 
Zgłoszono trzy kandydatury radnych do komisji skrutacyjnej: Ireny Lis, Dariusza Palickiego  
i Mirosława Szeligowskiego. Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji skrutacyjnej. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie zgłoszony skład komisji 
skrutacyjnej: 
- za głosowało 14 radnych, 
- przeciw nie głosował żaden radny, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Przewodniczący RM stwierdził, że Rada Miejska jednogłośnie powołała komisję skrutacyjną 
w składzie: Irena Lis, Dariusz Palicki i Mirosław Szeligowski.  
W dalszej kolejności komisja skrutacyjna rozdała kartki do głosowania z wypisanymi nazwiskami 
kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szczecinku oraz wyjaśniła zasady głosowania 
informując, że wybieramy po jednym ławniku do Sądu Rejonowego w Szczecinku i do Sądu 
Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy. 
 
Po dokonanym akcie głosowania komisja skrutacyjna zebrała kartki do urny i udała się do 
pomieszczenia obok celem ukonstytuowania się oraz przeliczenia głosów i sporządzenia 
protokołów z przeprowadzonych wyborów ławników. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski ogłosił 15 minutową przerwę. 
 
Po przerwie. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski wznowił obrady i stwierdził, że aktualnie w sesji 
uczestniczy 15 radnych. Po tym zwrócił się do komisji skrutacyjnej o przedstawienie protokołów  
z przeprowadzonego tajnego głosowania w wyborach ławników. 
 
Radna Irena Lis (przewodnicząca komisji skrutacyjnej) zapoznała z treścią protokołów  
z obliczenia głosów w głosowaniu w wyborach jednego ławnika do Sądu Rejonowego  
w Szczecinku oraz w wyborach jednego ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu 
prawa pracy.  
Z protokołów wynikało, że na ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku wybrano Panią Martę 
Kingę Sowę, natomiast na ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku do orzekania w sprawach  
z zakresu prawa pracy wybrano Panią Krystynę Grendus. 
Powyższe protokoły wraz z kartkami do głosowania stanowią załączniki nr 19 i nr 20 do 
niniejszego protokołu. 
 
Po akcie wyboru ławników Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu 
uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szczecinku na kadencję 2016-
2019, uwzględniający imiona i nazwiska ławników wybranych w głosowaniu tajnym i poddał pod 
głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIV/153/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 
2015r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szczecinku na kadencję 2016-
2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 14 pn. "Podjęcie 
uchwał w sprawach". 
 
 
 
Ad 14. 
Podjęcie uchwał.  
 
14.1 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy ustalenia 
terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór sołtysa (Sołectwo Komorze). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIV/154/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 
2015r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór 
sołtysa została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  
 
14.2 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego 
nr 1 z pomieszczeniami przynależnymi położonego w m. Kiełpino 15). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że 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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIV/155/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 
2015r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  
 
14.3 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej oznaczonej działką nr 37/1 w m. Komorze). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIV/156/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 
2015r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  
 
14.4 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej oznaczonej działką nr 37/6 w m. Komorze). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że 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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIV/157/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 
2015r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  
 
14.5 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy przekazania  
w 10-letnią dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. części  
tj. 11802 m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 1/2 w m. Borne Sulinowo). 
Przypomniał, że głosowany będzie zmieniony projekt uchwały, który był przedmiotem obrad 
Komisji Budżetowo-Gospodarczej. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 



18 
 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIV/158/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 
2015r. w sprawie przekazania w 10-letnią dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  
 
14.6 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. części budynku magazynowo-produkcyjnego o pow. użytk. 317,89 m2 wraz  
z gruntem, usytuowanego na działce nr 87/156 w m. Borne Sulinowo). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że 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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIV/159/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 
2015r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 15 lat nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 27 do protokołu.  
 
14.7 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy udzielenia 
pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie do wykonywania wszelkich czynności związanych z przystąpieniem do realizacji 
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020, Działanie: 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub 
wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą 
instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. 
Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja również zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIV/160/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 
2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie do wykonywania wszelkich czynności związanych  
z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie: 7.1 Programy na rzecz 
integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym 
ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty 
aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 28 do protokołu.  
 
 
14.8 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 
Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja również zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIV/161/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 
2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  
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14.9 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Radny Rafał Turlej zapytał, czy ta uchwała nie będzie obciążeniem dla osób mających budynki 
gospodarcze na terenie wiejskim, a które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska na wstępie poinformowała, że wysokość 
maksymalnych stawek podatkowych co roku określa Minister Finansów. Powiedziała, że w naszej 
gminie nie zdarzyło się jeszcze, żebyśmy wprowadzili stawki maksymalne, a to Regionalna Izba 
Obrachunkowa zarzuca nam przy każdej kontroli jako niegospodarność, czyli brak dbałości  
o finanse publiczne, bo na tym tracimy około 2 mln zł. Staramy się podnosić stawki podatkowe  
o kwotę waloryzacji, żeby nie można było powiedzieć, że są to podwyżki. Poinformowała, że 
przez kilka lat 2007-2009 nie były podnoszone podatki i przy kontroli RIO to nam zarzucono, 
dlatego minimalnie podnosimy stawki podatkowe, żeby nie uderzać w najbiedniejszych 
mieszkańców. Mieszkańcy sami składają deklaracje i się opodatkowują. Urząd na podstawie ich 
deklaracji te podatki nalicza. Pracownicy tut. Urzędu wskazują podatnikom, że warto pomyśleć  
o rozebraniu budynku gospodarczego, czy inaczej zakwalifikować - do niższej stawki podatkowej. 
 
Kierownik Referatu Podatków i Opłat Beata Mieczkowska powiedziała, że stawka od budynków 
pozostałych została podniesiona o 0,02 zł, czyli i tak znajdujemy się w grupie stawek najniższych, 
bo wynosi 4,84 zł za m2, gdzie stawka maksymalna wynosi ponad 7,00zł. Na wsiach osoby, które 
prowadzą gospodarstwa rolne i mają takie budynki położone na obszarach gospodarstw rolnych są 
zwolnione z opodatkowania z ustawy o podatku rolnym. Natomiast problem jest w przypadku 
osób, które nie są rolnikami, czyli nie mają 1 ha ziemi, następuje wyłączenie tych budynków  
z produkcji rolnej i ten grunt nie jest już rolny. Chodzi o to, żeby wyzbywać się tych budynków, 
czyli przekazywać gospodarstwo rolne z budynkami. Problem jest, gdy ktoś sobie te budynki 
zatrzyma i nie ma 1 ha ziemi, więc wtedy płaci ten podatek. Jeżeli te budynki są w kiepskim stanie 
technicznym to sugerują ich rozebranie. Na terenach wiejskich można postawić sobie wiatę, która 
nie podlega opodatkowaniu. 
 
Radny Henryk Sigiel powiedział, iż poprzednio była podjęta uchwała, którą zwalniało się 
nadwyżkę powierzchni powyżej 100 m2 w budynkach gospodarczych, stanowiących własność 
osób, które przekazały gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa. 
 
Kierownik Referatu Podatków i Opłat Beata Mieczkowska odpowiedziała, że na chwilę obecną 
ten zapis uchwały jest niezgodny z prawem, ponieważ nie możemy wprowadzać zwolnień 
podmiotowych. To zwolnienie podmiotowe zostało z uchwały wyrzucone 3-4 lata temu. Było ono 
skierowane do emerytów, którzy przekazali gospodarstwo rolne na Skarb Państwa, a korzystało z 
tego zwolnienia 6 emerytów. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- przeciw głosował 1 radny (głosów wstrzymujących się nie zgłoszono). 
 
Uchwała Nr XIV/162/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 
2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została podjęta 
większością głosów i stanowi załącznik nr 30 do protokołu.  
 
14.10 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że 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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIV/163/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 
2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 31 do protokołu.  
 
14.11 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy określenia 
wzorów formularzy podatkowych. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że 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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XIV/164/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 
2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
  
14.12 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa umowy na opracowanie projektu założeń 
do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Borne Sulinowo 
oraz na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2015 w celu 
realizacji przedmiotowego zadania. 
Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja również zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIV/165/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 
2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa umowy 
na opracowanie projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  
i paliwa gazowe dla Gminy Borne Sulinowo oraz na zaciągnięcie zobowiązania finansowego 
wykraczającego poza rok budżetowy 2015 w celu realizacji przedmiotowego zadania została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
  
14.13 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa umowy na opracowanie Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo oraz na zaciągnięcie zobowiązania finansowego 
wykraczającego poza rok budżetowy 2015 w celu realizacji przedmiotowego zadania. 
Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja również zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
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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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIV/166/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 
2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa umowy 
na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo oraz na 
zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2015 w celu 
realizacji przedmiotowego zadania została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 34 do 
protokołu.  
 
14.14 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok. Przypomniał, że do projektu uchwały 
została zgłoszona autopoprawka. 
Autopoprawka stanowi załącznik nr 35 do protokołu.  
Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja również zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod 
głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIV/167/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 
2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  
 
14.15 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy uchylenia 
uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
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lokalu mieszkalnego przy Al. Niepodległości 46A/5 w Bornem Sulinowie - uchwała Nr 
XXXIII/416/2013 z dnia 12 września 2013 r.). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że 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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIV/168/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 
2015r. uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 37 do protokołu.  
 
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 38 i nr 39 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 15 pn. „Interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych”. 
 
 
Ad 15.  
W punkcie sesji "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głos zabrali: 
  Radny Mariusz Gorgol powiedział, że chce uzyskać wyjaśnienia od radcy prawnego jeżeli 

chodzi o sprawy finansowe i kontrolę Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o.  
w Bornem Sulinowie pod względem finansowym. Stwierdził, iż z tego co wie, to Rada 
Miejska takich uprawnień nie ma, sprawozdania finansowego za I półrocze br. żadna spółka 
nie przedstawi, tak jak analogicznie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w Szczecinku przy ustalaniu stawek na wodę i ścieki przedstawia finanse za rok poprzedni. 
Żadna spółka nie udostępni bieżących sprawozdań finansowych, bo nie jest w stanie tego 
zrobić. Z tego co się orientuje Gminę reprezentuje Burmistrz jednoosobowo, a my jako rada 
gminy możemy od Pani Burmistrz uzyskać informacje o stanie finansów instytucji podległej, 
ewentualnie o naprawie finansów. Myśli, że w tym kierunku musimy iść, żeby to było zgodnie 
z prawem. Po tym powiedział, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
była na kontroli w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. W trakcie kontroli  
w zestawieniu wydatków odnotowano dużą planowaną kwotę na energię elektryczną (około 
10.000,00zł). Pani Dyrektor CKiR tłumaczyła się tym, że umowa podpisana z operatorem jest 
niekorzystna, bo Centrum ponosi jakby straty. Nie potrafiła wytłumaczyć skąd się biorą takie 
wydatki na oświetlenie, gdzie były mniejsze rok temu. Zwrócił się do Zastępcy Burmistrza  
o wyjaśnienie tej sprawy, bo wydaje mu się, że przy umowie zbiorowej te wydatki powinny 
być niższe. 
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Radca prawny Tomasz Wilicki powiedział, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka  
z o.o. w Bornem Sulinowie jest spółką prawa handlowego i jako taka może zasłaniać się 
zachowaniem tajemnicy handlowej albo służbowej, do zachowania której obowiązany jest 
Prezes Zarządu. Natomiast radni, którzy powzięliby informację na temat bieżącego 
funkcjonowania Spółki - spraw i wyników gospodarczych bieżących, mogliby podzielić się tą 
informacją na zewnątrz, bo nie obowiązuje ich żadna tajemnica. Nastąpiłby wtedy wyciek 
informacji gospodarczych bieżących ze Spółki. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, iż z jednej strony nie dziwi się 
Komisji Budżetowo-Gospodarczej, a z drugiej strony rozumie zasady kierowania Spółką.  
W Spółce jest Rada Nadzorcza, która kontroluje Zarząd Spółki i jest właściciel, czyli 
reprezentantem Gminy jest Burmistrz. Burmistrz uczestniczy w comiesięcznych posiedzeniach 
Rady Nadzorczej, która kontroluje Zarząd Spółki, czyli Prezesa PUK. Prezes Zarządu 
przedstawia wyniki, które są raz lepsze raz gorsze, w zależności od tego jaka spłata kredytu, 
jaka inwestycja. Powiedziała, że radni mogą uzyskać od niej informacje, ale nie do końca taką 
np. ile zysku na śmieciach z Radacza, ile przychodu, ile rozchodu i nie o to chyba chodziło. 
Wydaje jej się, iż całe nieporozumienie polega na tym, że powinien być szczegółowy zapis  
w propozycji planu pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie np. Informacja na temat 
działalności Spółki PUK i krótko: zysk czy strata. Program naprawczy uważa, że został 
niepotrzebnie wpisany, bo takiego programu pisać nie trzeba, skoro od 2 lat Spółka 
wypracowuje zysk. Dane bilansowe za półrocze może przedstawić tj. zyski, straty, winien, ma. 
Wiadomo też, że jedni płacą, inni nie, ale też PUK nie może przedstawić informacji ile osób 
płaci za mieszkanie a ile nie płaci - tam gdzie prowadzą swoją działalność. Też nie mogą 
udzielić informacji ile mają wpływów z podgrzania wody, a ile nie, bo to cały czas się miesza. 
Natomiast, gdyby PUK miał dzisiaj przedstawić sytuację, to na dzisiaj może być 200.000,00zł 
straty bo jest do zapłacenia za rekultywację wysypiska, a już w listopadzie mają zysk 
131.000,00 zł bo zarobili na transporcie śmieci. Podkreśliła, że nie ma nic do ukrycia, tylko że 
statut jest statutem i pewne zasady muszą być utrzymane. Prezes Zarządu nie może być jak 
gdyby rozliczany z tego, ile tu, ile tam, bo jest to tajemnica prawa handlowego. 
Jeżeli jest taka potrzeba to można się zwrócić do Burmistrza o konkretną informację. Wtedy 
przy akceptacji Rady Nadzorczej Burmistrz przedstawi to, co może. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że jest spór szczególnie dotyczący 
zobowiązań finansowych, które posiada Spółka, a które nie są znane Komisji Budżetowo-
Gospodarczej (leasingu, pożyczek, kredytów). Jest to szczególnie istotne, bo wszystkie 
zobowiązania spółek, zakładów budżetowych, których organem założycielskim jest gmina,  
w przypadku upadłości przejmuje gmina, czyli właściciel. W tym przypadku mamy Spółkę,  
w której gmina jest 100% właścicielem. Z jednej strony jest tajemnica przedsiębiorcy,  
a z drugiej strony chcemy wiedzieć jaki jest rzeczywisty stan majątkowy, tj. czy ten majątek 
jest naszą własnością czy banków. Aby rozstrzygnąć ten spór wystąpi w trybie ustawy  
o dostępie do informacji publicznej do Prezesa Zarządu o przekazanie tych informacji. Jeśli 
odmówi uruchomimy procedurę, która rozstrzygnie potem niezależnie. Uważa, że to nie jest 
jakiś wielki problem, tylko dobra wola. W sposób pisemny może nie przedstawiać, ale może to 
przedstawić ustnie i zobowiązać członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej do zachowania 
poufności.   Radna Irena Lis powiedziała, że głupio się czuje, bo jest członkiem Komisji Budżetowo-
Gospodarczej i Pan Prezes Zarządu PUK był gotowy wczoraj na posiedzeniu komisji udzielić 
informacji wszystkich, o cokolwiek by nie zapytano. Uważa, że istnieje konflikt 
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Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej i ona się głupio z tym czuje i nie chce 
pod tym podpisywać. Pan Prezes Zarządu PUK chciał odpowiedzieć na wszystkie pytania  
i tłumaczył, że nie może udzielić nam informacji na piśmie, ponieważ tak jak Pani Burmistrz 
sugerowała, nie mogą one wycieknąć. Osobiście rozumie Prezesa Zarządu PUK i absolutnie 
nie chce uczestniczyć w sporze, ponieważ uważa, że Prezes Kujawa zachował się w porządku 
na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej i można było o wszystko pytać. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, iż uzyskano nową informację i prosił 
członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej, żeby pamiętali, że informacja ustna to też jest 
informacja. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że jako komisja 
wystąpili o udzielenie informacji na piśmie a takiej nie otrzymali. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, że wspólnik, który ma 100% udziałów  
w Spółce to jest Gmina Borne Sulinowo, a wspólnika reprezentuje Burmistrz Bornego 
Sulinowa, który jest jak gdyby właścicielem Spółki. Jest też Rada Nadzorcza, która pełni 
funkcje kontrolne w Spółce, jest Zarząd Spółki i jednoosobowo Prezes tej Spółki. Wszystkie 
informacje muszą w ten sposób przebiegać, natomiast Rada Gminy jest organem 
uchwałodawczym, a nie jest organem wykonawczym. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski wtrącił się w wypowiedź Zastępcy Burmistrza  
i powiedział, że Rada Gminy jest też organem kontrolnym. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, iż to nie znaczy, że do wszystkiego radni 
mają prawo i w dowolny sposób się zachowywać, tak samo, jak pewne rzeczy są tylko 
przypisane do Burmistrza jako organu wykonawczego gminy. Nieraz występują spory 
kompetencyjne między radą gminy a burmistrzem, które są rozstrzygane przez Sąd. Mamy też 
do czynienia ze Spółką PWiK, gdzie jest wielu wspólników. W Statucie Spółki PWiK jest 
zapisane, że wspólnicy nie mogą dokonywać kontroli tej Spółki, czyli żaden ze wspólników 
nie może indywidualnie przeprowadzać kontroli. Istnieje gradacja pewnych funkcji i trzeba to 
rozdzielać, żeby nie było nieporozumień. Jeśli Rada Miejska ma jakieś pytania to powinna je 
formułować w stosunku do Burmistrza. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iż myśli, że jak skończy się sesja, to 
poprosi Komisję Budżetowo-Gospodarczą i radcę prawnego o pozostanie celem wyjaśnienia 
pewnych rzeczy pod względem formalno-prawnym, bo jest to skomplikowany przedmiot. 
  Radny Mariusz Gorgol wypowiedział się w kwestiach kontrolnych. Poinformował, że kilka lat 
temu kompetencje kontrolne Komisji Rewizyjnej zostały ograniczone i nie mogą kontrolować 
wszystkiego, co by chcieli. Na szkoleniu organizowanym przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową tłumaczono, co Rada Gminy i Komisja Rewizyjna może kontrolować. Kiedyś 
Komisja Rewizyjna kontrolowała na co idą wydatki w organizacjach pozarządowych, 
kwestionowała wydatki na pobory bo nie można było. Teraz to się zmieniło i można pobory 
finansować, ale w tym momencie kontroluje tylko i wyłącznie Burmistrz, a Rada Gminy nie 
ma tego prawa robić. Analogicznie sytuacja przedstawia się, jeśli chodzi o kontrolowanie 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, bo jako Komisja Rewizyjna nie mogą 
skontrolować go dogłębnie tj. ile zasiłków, kto dostał, na jaki cel. Mogą tylko kontrolować 
tabelaryczne zestawienia danych, ale nic więcej. Prosił, żeby radni zauważyli, że prawo  
w pewnych kwestiach ogranicza kompetencje kontrolne rady gminy. 
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Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że naprawdę nie ma nic do ukrycia. 
Oczekuje konkretnych pytań: przychody, rozchody, wydatki, dochód lub strata  
w poszczególnych działach, spłaty kredytów, ile wynosi miesięczna spłata, ile rocznie, jaki 
jest zyska, czy jest strata. Ona takimi danymi dysponuje, więc jeśli jest taka potrzeba, nie ma 
problemu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iż myśli, że jak będzie następne 
posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej to Pani Burmistrz przyjdzie na nie i przekaże 
wiele informacji. Dodał, że do tej pory nie było takiego problemu, bo były te informacje. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska prosiła, żeby pamiętać, że wtedy musieliśmy 
interesować się, bo udzielaliśmy potężnych dopłat. Zastrzyki finansowe szły do firmy, żeby 
wyciągnąć ją z zapaści. Mieliśmy prawo dokładnie wiedzieć, czy to poszło np. na pokrycie 
straty ciągnionej czy nie i pieniądze zostały zjedzone. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że właśnie 
dlatego komisja chce się dowiedzieć, czy nam znowu to nie grozi, a takiej informacji nie 
otrzymano. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że pewne rzeczy może 
przygotować na piśmie - nie ma problemu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do Zastępcy Burmistrza o wyjaśnienie 
drugiego problemu, o którym mówił radny Gorgol. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, iż zgadza się, że CKiR jest jednostką, która 
razem z Urzędem Miejskim i innymi jednostkami weszła pod wspólny przetarg. Pierwszy 
przetarg, który został zorganizowany po to, żeby zmniejszyć opłaty z tytułu energii, dał 
oszczędności gminie ogólnie około 140.000,00zł. Drugi przetarg już takich oszczędności nie 
dał, bo wiadomo, iż nie ma tak, że są oszczędności za każdym razem, a jeśli były to nieistotne. 
Co do ceny jednostkowej za energię nie można powiedzieć, że jest jakiś wpływ w tej chwili 
nie wiadomo jak dodatni. Musi się skomunikować z Dyrektorem CKiR o czym ona mówi  
i sprawdzi to. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poprosił Zastępcę Burmistrza, aby sprawdził, na 
jaki czas ta umowa została podpisana tj. na czas określony czy nieokreślony. Po tym udzielił 
głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowo-Gospodarczej, aby przedstawił informację  
o finansowaniu klubów sportowych.  

 Radny Henryk Sigiel przedstawił poniższą informację na temat finansowania z dotacji na 
realizację zadań publicznych w 2015 r. sekcji piłkarskich seniorów w klubach sportowych 
działających na terenie Gminy Borne Sulinowo: 
"Komisja Budżetowo-Gospodarcza na posiedzeniach odbytych w dniach 22 września 2015r.  
i 28 października 2015r. analizowała finansowanie z dotacji na realizację zadań publicznych  
w 2015 r. sekcji piłkarskich seniorów w klubach sportowych działających na terenie Gminy 
Borne Sulinowo. 
Po przeanalizowaniu dokumentów źródłowych przedłożonych przez pracownika Urzędu 
Miejskiego w Bornem Sulinowie, Komisja wnioskuje o nie finansowanie w klubach 
sportowych "Orzeł" Łubowo i "Pionier 95" Borne Sulinowo w sekcjach piłkarskich seniorów 
kosztów zakupu sprzętu sportowego oraz zwrotu dojazdów zawodników na treningi tj. 
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1) w LZS "Orzeł" Łubowo - o 14.000,00zł, 
2) w KS "Pionier 95" Borne Sulinowo - o 10.000,00zł. 
Zmniejszenie kwoty na zakup sprzętu sportowego Komisja Budżetowo-Gospodarcza 
uzasadnia tym, że w okresie 4 lat (lata: 2012, 2013, 2014 i 2015) na sprzęt LZS "Orzeł" 
Łubowo liczący 75 zawodników średnio wydatkował kwotę 13.109,00zł, natomiast KS 
"Pionier 95" Borne Sulinowo liczący 95 zawodników - 3.552,00zł. 
 Ponadto komisja zwraca uwagę, że przy rozdziale środków na poszczególne kluby należy 
szczegółowo przeanalizować listy zawodników, bowiem nazwiska i imiona zawodników 
powtarzają się w obu klubach". 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 40 do 
protokołu. 
W uzupełnieniu dodał, że w sekcjach piłkarskich seniorów są nie tylko zawodnicy z naszej 
gminy, ale również z Gmin Szczecinek, Czaplinek, Barwice i to jest około 30-40%. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że w zasadzie zostały zgłoszone 2 
problemy: finansowania sportu dorosłych szczególnie w klubach piłkarskich i sprawdzania 
tego. Wcześniej na tej Sesji zostało powiedziane, że kontroli może dokonywać tylko 
Burmistrz, jeśli chodzi o dotacje. Zaznaczył też, że są to istotne informacje, które wyłapała 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza. 

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że pamięta dyskusje na temat 
sportu i jego finansowania, gdzie jednoznacznie wszyscy się wypowiedzieli, żeby 
dofinansować w większej mierze dzieci i młodzież (juniorów, młodzików, orlików, skrzatów). 
Zażyczono również sobie, żeby przygotowując się do konkursu rozbić te kwoty, żeby wiedzieć 
ile mają seniorzy a ile przypada na sekcje młodszych zawodników. Na 2015 rok na Orzeł 
Łubowo przypada 45.000,00zł, a na Pioniera 65.000,00zł, ale w tym mieści się także tenis 
ziemny - 5.000,00zł. Natomiast teraz ogłaszamy konkurs dysponując i dzieląc te kwoty nieco 
mniejsze na drużyny, żeby seniorzy nie czerpali z pieniędzy, które są przeznaczone na drużyny 
młodzieżowe. Przymierzają się do tego, że będzie inna forma konkursu i drużyny 
młodzieżowe będą dysponować swoją pulą pieniędzy, a tym samym będzie zmniejszona pula 
pieniędzy na dwie drużyny seniorów i nie będzie to 40.000,00zł a około 28.000,00zł. 
 
Pracownik Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie Marzena Tkaczyk powiedziała, że na 
początku stycznia 2016 r. będzie ogłoszony otwarty konkurs ofert i zmieniona zostanie jego 
formuła. Do tej pory wszystkie kluby występowały na całość zadania i nie było 
jednoznacznego podziału na drużynę seniorów, trampkarzy, orlików i skrzatów. W tym roku 
dwa kluby tj. LZS "Orzeł" Łubowo i "Pionier 95" Borne Sulinowo będą musiały złożyć dwie 
oferty, a więc na zadania związane ze sportem seniorów i drugą ofertę na zadania związane ze 
sportem młodzieżowym. W tych ofertach będą musieli precyzyjnie podać grupy młodzieżowe 
i do każdej grupy podporządkować liczbę zawodników. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował za wyjaśnienia i stwierdził, że to 
wychodzi naprzeciw wnioskowi Komisji Budżetowo-Gospodarczej. 
 
Radny Dariusz Palicki stwierdził, iż szkoda, że tak późno wychodzi się z takimi pomysłami. 
Słuchając informacji Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o tym, iż ten sam 
zawodnik jest w jednym i drugim klubie stwierdził, że jest to informacja nierzetelna. Jest to 
niemożliwe, bowiem funkcjonuje specjalny system, w którym należy zarejestrować 
zawodników i jak danego zawodnika rejestruje się w jednym klubie, to nie będzie można 
zarejestrować go w innym klubie, bo system zaraz go wyrzuci. Po tym zwracając się do 
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Burmistrza powiedział, że w perspektywie należałoby zastanowić się nad tym całym 
systemem, jak ma wyglądać dofinansowanie. 
 
Marzena Tkaczyk stwierdziła, że Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
powiedział, żeby wyłączyć w drużynie seniorów zakup wyposażenia i sprzętu oraz dojazd 
zawodników na treningi, ale jeżeli klub składa ofertę to proponuje dofinansowanie jakichś 
kosztów. Poddała pod rozwagę, dlaczego od gminy ma zależeć, że oni nie mogą kupić sprzętu. 
Zaznaczyła, że komisja rady nie ma takiej władzy, żeby narzucić co oni mogą kupić z dotacji. 
To klub decyduje na co wydatkuje pieniądze z dotacji. Jednocześnie powiedziała, że wysokość 
środków na sprzęt jest duża, ale można w ofercie konkursowej wskazać ją procentowo, a nie 
zupełnie eliminować. 
 
Radny Zbigniew Maltański powiedział, że Komisja Budżetowo-Gospodarcza otrzymała listę 
zawodników z obydwu klubów i trzy nazwiska powtarzają się zarówno w klubie "Pionier 95" 
Borne Sulinowo jak i "Orzeł" Łubowo. 
 
Radny Mariusz Gorgol powiedział, że ktoś nam kiedyś zrobi psikusa, bo my dajemy na cele 
społeczne - przykładowo na piłkę nożną. Kiedyś mogliśmy decydować, natomiast teraz kluby 
decydują na co wydatkują pieniądze. Mogą nam zakwestionować, że za głęboko ingerujemy  
w pracę i działalność klubów, bo albo dajemy na sport albo nie. Zwracając się do Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej powiedział, że teraz chcą dawać na trampki, na sznurówki, na korki, 
a za chwilę nauczycielom będziemy dawać na tablice, na kredę. Prosił, żeby nie robić parodii. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przykładowo podał, że 
największe kwoty na sprzęt sportowy, biorąc pod uwagę liczbę osób, są w klubie "Orzeł" 
Łubowo. Jego zdaniem nie może być tak, że seniorzy biorą wszystko, a pozostałe grupy 
piłkarskie dostają znacznie mniej. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że na Komisji Budżetowo-
Gospodarczej są ludzie, którzy patrzą na cyferki, natomiast w Komisji Rozwoju biorą udział 
osoby autentycznie zajęci tymi dziedzinami życia. Stwierdziła, że dzisiaj musimy zakończyć 
ten temat, bo nas zadania własne gminy interesują, które chcemy realizować poprzez kluby 
sportowe. Dzisiaj rozmawiamy też o kwotach, więc może podać, że jest to około 100.000,00zł 
na sport w gminie - na piłkę nożną i na tenis. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby chętni 
radni weszli w skład komisji konkursowej, która będzie jak gdyby te pieniądze dzielić  
i przyznawać. Zgodnie z ustawą sport dla dorosłych możemy finansować. Natomiast dzisiaj 
naszym zamiarem jest skierowanie pieniędzy do naszych młodych piłkarzy. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iż uważa, że jest to jakieś rozwiązanie, 
aby Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej uczestniczył w pracach komisji 
konkursowej. Uwagi, które dzisiaj padły są ważne, jedna i druga strona ma rację, ale chodzi  
o czas, bo jest to trochę późno. 
 
Radny Dariusz Palicki stwierdził, że poruszony temat jest trudną kwestią jeżeli chodzi  
o sprawy finansowe, bo trudno zdecydować na co te środki mają zostać przeznaczone. 
Zaznaczył, że rozgrywki piłki nożnej odbywają się nie od stycznia, ale w okresie wiosna-
jesień. Często jest tak, że wiosną jest zupełnie inna liczba drużyn zawodników, a na jesieni też 
jest inna. Wynika to ze specyfiki tego sportu. Może być tak, że wiosną są trzy drużyny 
młodzieżowe, a na jesieni mogą być już cztery drużyny. Jest to bardzo trudna materia, dlatego 
warto się nad tym zastanowić i bardzo rozsądnie do tego podejść. 
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 Radna Magdalena Bugiel poinformowała, że 22 listopada br. Porozumienie Samorządowe 

Powiatu Szczecineckiego organizuje Turniej Charytatywny w piłce siatkowej. W tym roku na 
wniosek Pani Joanny Grosickiej ze Stowarzyszenia "Promyk Nadziei" w Bornem Sulinowie 
dochód z imprezy zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację 4-letniej Karinki  
z Bornego Sulinowa. Przedstawiła krótki opis choroby i sytuację rodziny Kariny. W związku  
z powyższym zaprosiła chętnych do udziału w turnieju, można też wpłacać pieniądze na konto 
jak również przekazać fanty na turniej. Poinformowała, że można kontaktować się z Prezesem 
Stowarzyszeniami "Promyk Nadziei" Joanną Grosicką lub z nią. 
  Radny Henryk Sigiel przedstawił wnioski Komisji Budżetowo-Gospodarczej do projektu 
budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok, a mianowicie: 
1. Uwzględnić zmniejszenie etatów w Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie. Zamysłem 

funkcjonowania Straży Miejskiej w aktualnym stanie etatowym (5 strażników + 
komendant) było utrzymanie tej jednostki ze środków pochodzących z dochodów z tytułu 
nałożonych mandatów karnych. Komisja podkreśla, że od 3 lat utrzymuje się tendencja 
spadkowa ww. wpływów do budżetu Gminy Borne Sulinowo. 

2. Remont świetlicy wiejskiej w Radaczu. 
3. Budowa ogrodzenia terenu świetlicy i budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Juchowie 

oraz dobudowanie szatni dla strażaków OSP. 
W uzupełnieniu przypomniał, że wniosek o zmniejszenie etatów w Straży Miejskiej komisja 
zgłaszała przy opiniowaniu projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok. 
Poinformował, że Straż Miejska obecnie liczy 7 osób, w tym 2 strażników obsługuje fotoradar. 
Od stycznia 2016 roku Straż Miejska już nie będzie mogła obsługiwać fotoradaru. W związku 
z tym zdaniem komisji należałoby zostawić 3 strażników. Przypomniał, że dochody  
z mandatów w 2014 r. na plan 250.000,00zł wykonano 107.315,00zł tj. 42,93%, natomiast  
w 2015 roku na plan 220.000,00zł za I półrocze wykonano 30.265,00zl tj. 13,76%. Powiedział 
też, że Komendant Straży Miejskiej jest emerytem i zatrudnianie go przy dużym bezrobociu 
jest bezzasadne i niezgodne z polityką gminy, bo powinniśmy zmniejszać bezrobocie a nie 
zatrudniać emerytów. 
 Ponadto powiedział, że komisja wnioskuje o udzielanie odpowiedzi na składane przez 
radnych oraz przewodniczących jednostek pomocniczych gminy (sołtysów  
i przewodniczących zarządów osiedli) pisemne wnioski do projektu budżetu Gminy Borne 
Sulinowo na dany rok budżetowy, tj. czy będą uwzględnione przez Burmistrza Bornego 
Sulinowo w projekcie budżetu, a jeśli nie, to czy i kiedy będą uwzględnione. 
Na posiedzeniu podjęto również temat nadawania biegu problemom i wnioskom zgłaszanym 
na sesjach zarówno przez przewodniczących jednostek pomocniczych gminy jak i radnych.  
Zdaniem komisji to nie radni i przewodniczący jednostek pomocniczych gminy powinni 
bezpośrednio zwracać się do odpowiednich instytucji o zajęcie się daną sprawą, tylko 
merytoryczni pracownicy Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. 
Wskazanym jednak byłoby, aby problemy były zgłaszane przez ww. również w formie 
pisemnej do tut. Urzędu. 
Wówczas złożony przez przewodniczących jednostek pomocniczych gminy lub radnych 
wniosek może stanowić załącznik do wniosku składanego przez tut. Urząd do odpowiedniej 
instytucji jako element uzasadnienia potrzeby rozwiązania danego problemu społecznego. 

 
Radny Rafał Turlej powiedział, że nie zgadza się ze złożonym wnioskiem o ograniczenie stanu 
etatowego w Straży Miejskiej. Zauważył, że Straż Miejska to nie tylko nakładanie mandatów, 
to jest również prowadzenie działań interwencyjnych, zapobieganie patologiom społecznym, 
co też uważa strażnicy miejscy czynią. Komendant Straży Miejskiej jest członkiem Zespołu 
Interdyscyplinarnego i bardzo często angażuje się w prace Zespołu. Jeśli chodzi o świetlice 
wiejskie, to nie jest temat dzisiejszego posiedzenia, ale uważa, że w tym zakresie tak jak na 
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sporcie nie powinniśmy oszczędzać, nie powinniśmy oszczędzać na działalności świetlic 
wiejskich, bo świetlica wiejska w dzisiejszych czasach jest Centrum kulturalnym danej 
społeczności lokalnej. Powiedział, że pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni i nauczyciele 
podejmują tę profilaktykę pierwszego stopnia (rozmawiają ze społecznością lokalną o ich 
problemach), ale jak będziemy ograniczać środki finansowe na świetlice wiejskie to będzie 
jeszcze więcej dzieci uzależnionych od narkotyków i alkoholu. 
 
Radny Mariusz Gorgol odniósł się do poruszonego tematu Straży Miejskiej, aby pozostawić 
stan etatowy komendant + dwóch strażników. Zapytał co będzie skoro ma być tylko jeden 
patrol 2-osobowy, a np. 1 strażnik będzie na chorobowym a drugi pójdzie na urlop. Musimy 
zadecydować, albo rozwiązujemy tę straż, albo ją pozostawiamy w obecnym składzie. 
Osobiście nie widzi jak ma funkcjonować 2 strażników z komendantem. Po tym nawiązał do 
poruszonej kwestii zatrudnionego komendanta emeryta i przedstawił własną opinię. 
Stwierdził, że takiego komendanta jak dziś nie było w tej gminie i nie będzie. To, że jest 
emerytem ma z tego niskie wynagrodzenie, bo nie może przekroczyć pewnej kwoty.  
 
Radna Irena Lis powiedziała, że od pierwszego posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
jest przeciwna ograniczaniu etatów w Straży Miejskiej. Zanim została radną była sołtysem  
i wielokrotnie korzystała z pomocy Straży Miejskiej, bowiem przejmując funkcję sołtysa 
Juchowa stała się osobą odpowiedzialną za sołectwo. Jest dużo sytuacji, które wymagają 
interwencji strażników miejskich. Straż Miejska to nie tylko fotoradary i rozliczanie zdjęć, bo 
są ścieki, zanieczyszczone jezioro. Nawet w centrum wsi mieli składowisko śmieci. Jest 
absolutnym przeciwnikiem zmniejszania etatów w Straży Miejskiej. Jeżeli mamy szukać 
oszczędności to będzie się czepiać cały czas radnego Sigla, jeżeli chodzi o Szkołę Podstawową 
w Jeleniu i jej likwidację. Popiera też wypowiedź radnego Rafała Turleja, bo są też prace 
wieczorne Straży Miejskiej, są wyjazdy w różnym celu, pomoc społeczna też podejmuje 
interwencje z udziałem strażników miejskich. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że to nie jest czas i miejsce na 
dyskusje na ten temat. Poinformowała, iż podjęła już pewne ruchy i decyzję, że zmniejsza 
skład Straży Miejskiej o jednego pracownika. Odnośnie fotoradaru powiedziała, iż nie 
mówiono, że ma on zarobić na całą Straż Miejską, tylko utrzymać chociażby tych dwóch 
pracowników. Podjęliśmy też wspólnie decyzję, że nie działamy restrykcyjnie i nie jesteśmy 
straszakiem na drogach, a działamy prewencyjnie. Za prewencję nie ma takiego wpływu do 
kasy gminy, jak w Białym Borze z radaru. Podkreśliła, że sami mieszkańcy Śmiadowa  
i Łubowa, a mamy na to dowody na piśmie, prosili o wystawianie fotoradaru na terenie 
miejscowości. Poinformowała, że jeden etat Straży Miejskiej będzie redukowany tj. pracownik 
najmłodszy z najmniejszym stażem, z miesięcznym wypowiedzeniem i bez zapłaty odprawy. 
Natomiast pracownik biurowy prowadzi egzekucję wszystkich nałożonych mandatów i cały 
monitoring. Zaproponowała robocze spotkanie radnych z udziałem Komendanta Straży 
Miejskiej, na którym zda szczegółową informację na temat zadań, jakie wykonuje Straż 
Miejska w Bornem Sulinowie. Odnosząc się do wynagrodzenia Komendanta Straży Miejskiej 
powiedziała, że jest rzeczywiście emerytem zarabiającym mniej niż strażnik miejski. 
  Sołtys Sołectwa Radacz Halina Jaskółka w kwestii poruszonego tematu Straży Miejskiej 
powiedziała, że bardzo często korzysta z pomocy Straży Miejskiej. Miała problem  
z podrzuconymi psami, gdzie były miesiące, że podrzucono 12 psów. Jak jest straż nie ma 
takiego problemu. Jakby nie było Straży Miejskiej, to kto by porządku pilnował. 
  Radny Arkadiusz Malarski odnosząc się do wypowiedzi radnego Rafała Turleja na temat 
świetlic wiejskich powiedział, że Komisja Rozwoju była na objeździe świetlic wiejskich. 
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Mówi się o świetlicy wiejskiej w Silnowie i o tym, żeby przeznaczyć pewien lokal na potrzeby 
tej świetlicy. Dlatego uważa, żeby w budżecie gminy na rok przyszły zabezpieczyć środki na 
zakup tego lokalu, a następnie starać się o środki na dostosowanie go do potrzeb świetlicy. 
Poinformował, że Silnowo i Osiczyn zamieszkuje 75 dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat, co  
stanowi 20% społeczności tych miejscowości. 
 
Radny Dariusz Palicki powiedział, że w świetlicach wiejskich na terenie gminy Komisja 
Rozwoju była nie po raz pierwszy. Świetlica wiejska to miejsce spotkań nie tylko dzieci,  
ale i starszej młodzieży oraz dorosłych np. na zebraniach wiejskich. Przyznał, że Komisja 
Rozwoju była w świetlicy wiejskiej w Silnowie i jest ona w fatalnym stanie. Zdaniem komisji 
nie ma potrzeby remontowania aktualnej siedziby świetlicy, bo to wiąże się z ogromnymi 
kosztami. Oglądali też lokal proponowany na świetlicę, część pomieszczeń jest uzbrojonych  
a stan techniczny przyzwoity. 
 
Radny Arkadiusz Malarski powiedział, iż dlatego o tym mówi, bo sprawa jest dosyć pilna 
dlatego że, warto rozpocząć rozmowy z właścicielem tego lokalu, ponieważ ten budynek przez 
zimę nie zostanie zabezpieczony przez Syndyka, a na nim przecieka dach. 
  Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska ustosunkowała się do tego, co radny Sigiel 
zaproponował, a mianowicie, żeby odpisywać na wszystkie zgłoszone wnioski do projektu 
budżetu gminy. Stwierdziła, że te wnioski to autentyczny koncert życzeń od dróg, po nowy 
plan, śmietniki, deski, wiaty, poprzez hale sportowe i inne rzeczy. Powiedziała, że może 
odpisywać na te wnioski, ale kiedyś takiego rozliczania nie było. Zwracając się do radnych 
powiedziała, że jak ma usiąść i odpowiadać, to nie uważacie, iż to szkoda czasu. Wnioski są 
składane przez wiele osób i podmiotów, które mają tylko zwrócić uwagę na potrzeby 
mieszkańców, ale i pomóc burmistrzowi w konstruowaniu budżetu i gradacji zadań pod 
względem techniczno-ekonomicznym. Prosiła o zwolnienie jej z tego obowiązku. 
 
Radna Irena Lis powiedziała, że po części wniosek dotyczący udzielania odpowiedzi został 
zgłoszony dlatego, iż Kierownik Inwestycji Krzysztof Zając był bardzo zaskoczony, że ona 
upominała się o ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej w Juchowie łącznie z remizą strażacką. 
Powiedziała mu, że taki wniosek napisała w ubiegłym roku, więc ma wątpliwości, co się robi  
z tymi wnioskami i czy on to czytał, czy nie. Stąd została podjęta taka propozycja. Być może 
jest dużo osób, które piszą wnioski w sprawie propozycji zadań do budżetu gminy, ale może 
należy to wyselekcjonować. Przyznała, że czuła się bardzo głupio, bo wyszło na to, czego ona 
chce od Zająca, bo nie pisała, a ona naprawdę w roku ubiegłym napisała o tej potrzebie. Jak 
ona teraz ma przed ludźmi się okazać. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zwracając się do obecnych powiedziała, że co 
roku dostajemy koncert życzeń i nie wszystko zostaje ujęte w projekcie budżetu gminy. Te 
drobne rzeczy starają się ujmować i realizować, ale inaczej wygląda sytuacja  
z proponowanymi dużymi inwestycjami. Ponadto w ciągu roku jak jest taka potrzeba, to np.  
z działu zagospodarowanie terenów gminnych i placów realizowaliśmy ogrodzenie  
w Rakowie, w Kiełpinie i w Starowicach. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, że te wszystkie wnioski zbieramy od 
wszystkich i nie rozgraniczamy, bo mogą złożyć radni, sołtysi, jak również sami składają 
propozycje. Podkreślił, że na potrzeby się nie gniewamy, bo potrzeby są różne, ale później do 
budżetu są ustalane zadania w zależności od pieniędzy, którymi w danym budżecie 
dysponujemy. 
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Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zwróciła się do Przewodniczącego RM  
z propozycją, aby od czasu do czasu powiedział, że jest potrzeba porozmawiania o pewnych 
rzeczach. Warto byłoby zrobić raz na trzy miesiące robocze spotkanie radnych, żeby 
przedyskutować pewne sprawy, żebyśmy mówili jednym głosem. Dla niej radni mogą 
wykreślić lub wprowadzić coś do budżetu, ale muszą wskazać skąd sfinansować dane zadanie. 
Jako Burmistrz musi też patrzeć pod kątem tego, co obiecali stając do wyborów. Mówiliśmy 
też o mieszkaniach chronionych, co jest bardzo konieczne, i musimy być na to przygotowani, 
żeby móc sięgnąć po środki zewnętrzne. Dlatego w przyszłoroczny budżet muszą być wpisane 
pieniądze na projekt. Koniecznością jest też zabezpieczenie środków na zakup busa, żeby 
uruchomić dowozy dzieci niepełnosprawnych. Zwracając się do radnych powiedziała, że jak 
będą czytać projekt budżetu i np. ujęte zostanie zadanie: zagospodarowanie terenów albo 
siłownie zewnętrzne i place zabaw to ujęte zostały kompleksowo potrzeby sołectw. Po tym 
nawiązała do poruszonego tematu nowych technologii tj. o solarach i fotowoltaice. 
Powiedziała, że w latach 2007-2011 nikt nie mówił jeszcze o fotowoltaice i farmach, i nasze 
studium tego nie uwzględnia. Aktualnie jest to istotna sprawa i warto się pokusić o zmianę 
studium, ale musimy wiedzieć czy będzie zainteresowanie.  
  Radna Grażyna Waryan zapytała, czy na budynkach wspólnot mieszkaniowych w Bornem 
Sulinowie jest możliwość budowy instalacji fotowoltaicznych. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odpowiedział, że najpierw trzeba sprawdzić czy 
dany budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską. Zdarza się, że niektóre budynki  
w Bornem Sulinowie wybudowane przed 1945 rokiem nie są objęte tą ochroną. 

 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 

 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 16 pn. „Ustalenie terminu 
następnej sesji”.  

 
Ad 16. 
 Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że kolejna planowana sesja Rady Miejskiej 
w Bornem Sulinowie odbędzie się 26 listopada 2015 r. o godz. 14.30. 
Zgodnie z uchwalonym planem pracy Rady Miejskiej na IV kwartał br. tematem sesji będą 
poniższe zagadnienia problemowe: 
1) Informacja na temat podejmowanych działań w zakresie pozyskania środków finansowych  

z funduszy zewnętrznych. 
2) Uchwalenie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2016 r. 

3) Informacja o przebiegu prac inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu Gminy Borne 
Sulinowo na 2015 rok. 

4) 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 17 pn. „Zamknięcie 
sesji”. 
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Ad 17.  
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął XIV Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 17.30. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 


