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

odbytej w dniu 26 listopada 2015 r. 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XVI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 26 listopada 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, 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 otrzymali wszyscy radni i zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku 
dzisiejszej sesji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zgłosiła wniosek o wycofanie z porządku obrad  
w pkt 13 pn. Podjęcie uchwał w sprawach – projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie 
określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek opłaty 
targowej na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo - ujętego jako ppkt 9. 
Powiedziała, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
przy udziale Skarbnika Gminy. 
 
Innych propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie:  za głosowało 15 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono.  
Wniosek został przyjęty. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 listopada 2015 r. przedstawiał się następująco: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady Miejskiej (Nr XIV/2015 z 29.10.2015r. i Nr 

XV/2015 z 19.11.2015 r.).  
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady. 
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7. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
8. Wolna Trybuna. 
9. Informacja na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o.  

w Bornem Sulinowie z uwzględnieniem zakresu prowadzonej działalności. 
10. Informacja na temat podejmowanych działań w zakresie pozyskania środków finansowych  

z funduszy zewnętrznych. 
11. Informacja o przebiegu prac inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu Gminy Borne 

Sulinowo na 2015 rok. 
12. Informacja Urzędu Skarbowego w Szczecinku dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 

2014 rok. 
 

13. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 6 m2 z nieruch. gruntowej zabudowanej, 
usytuowanej na działce nr 4/9 w m. Borne Sulinowo); 

2) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 250 m2 z nieruch. gruntowej, usytuowanej na 
działce nr 232/1 w m. Łubowo); 

3) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 250 m2 z nieruch. gruntowej, usytuowanej na 
działce nr 232/1 w m. Łubowo); 

4) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 500 m2 z nieruch. gruntowej, usytuowanej na 
działce nr 232/1 w m. Łubowo); 

5) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 500 m2 z nieruch. gruntowej, usytuowanej na 
działce nr 232/1 w m. Łubowo); 

6) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. ogródka działkowego nr 6 usytuowanego na działce nr 1/2  
w m. Borne Sulinowo); 

7) 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 2016r.; 

8) zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych  
i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2014-2016; 

9) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok. 
 

14. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
15. Ustalenie terminu następnej sesji. 
16. 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 protokołów poprzednich Sesji Rady 
Miejskiej”. 
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Ad 3.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że protokoły poprzednich sesji Rady 
Miejskiej były wyłożone do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z ich treścią. Zapytał, 
czy są uwagi do protokołów Nr XIV/2015 z 29.10.2015r. i Nr XV/2015 z 19.11.2015 r.  
 
Uwag do protokołów nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołów Sesji Rady Miejskiej Nr XIV/2015 z 29.10.2015r. i Nr XV/2015 
z 19.11.2015 r.:  za głosowało 15 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokoły Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XIV/2015 z 29.10.2015r.  
i Nr XV/2015 z 19.11.2015 r. zostały przyjęte jednogłośnie.  
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 4 pn. "Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.". 
 
 
Ad 4.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, 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: 
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Komisja Budżetowo-Gospodarcza odbyła jedno posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się 
następująco: 
1. Ocena funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem 

Sulinowie. 
2. Ocena podejmowanych działań w zakresie pozyskania środków finansowych z funduszy 

zewnętrznych. 
3. Ocena realizacji prac inwestycyjnych prowadzonych na terenie Gminy Borne Sulinowo  

w ramach budżetu na 2015 rok. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na dzień 26 listopada 2015 r., w tym projektu uchwały w sprawie 
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. 

 
Komisja Rozwoju odbyła jedno posiedzenie, na którym: 
1. Zapoznano się z informacją na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zadania 

wynikające z kompetencji samorządu gminnego. 
2. Podsumowano wyjazdowe posiedzenia komisji dotyczące: 

1) stanu przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2015/2016, 
2) bieżącej działalności świetlic wiejskich na terenie gminy. 

3. Zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 
1) 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 2016r.; 

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok. 
 
Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenie, na którym dokończono kontrolę w Centrum 
Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie i sporządzono z niej protokół. 
 
W okresie międzysesyjnym odbyła się także Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie zwołana 
na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa. 
Tematem tej sesji było podjęcie uchwał w sprawach: 
1) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
2) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych, 
3) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych, 
4) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok.". 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 7 pn. "Wystąpienia 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.". 
 
 
Ad 7.  
W punkcie sesji pn. "Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy" głosu nie 
zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 8 pn. "Wolna Trybuna.". 
 
 



5 
 
Ad 8.  
W Wolnej Trybunie głos zabrali: 
  Luiza Kostrubiec zwróciła się z zapytaniem do Kierownika Referatu Inwestycji Krzysztofa 

Zająca, kiedy zostaną zainstalowane lampy drogowe w strategicznych punktach Noblin. 
Przypomniała, że miały być zainstalowane we wrześniu br. 
 
Kierownik Referatu Inwestycji Krzysztof Zając na wstępie wyjaśnił, że oświetlenie drogowe 
należy do firmy Energa-Oświetlenie, natomiast gmina finansuje instalację dodatkowych opraw 
na istniejących słupach. Przyznał, że faktycznie miało to być zrobione we wrześniu, ale firma 
nie jest w stanie sama tego zrobić. W związku z tym zlecili zadanie firmie zewnętrznej, która 
zadeklarowała, że założone dobudowy punktów świetlnych zostaną zrealizowane do końca 
roku. 
  Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Krystyna 
Skwark powiedziała, że otrzymują dary, mają bardzo dużo jabłek, ponadto ser żółty i inne 
produkty, które mają określony termin do spożycia. Zwróciła się z prośbą do sołtysów, aby 
zaapelowali do mieszkańców, by odbierali z Ośrodka produkty żywnościowe. 

 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. "Informacja na temat 
funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie  
z uwzględnieniem zakresu prowadzonej działalności.". 
 
 
Ad 9. 
 Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali treść informacji na sesję 
wrześniową.  
Informacja o funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem 
Sulinowie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
Przypomniał, że temat był wycofany z porządku sesji wrześniowej i październikowej z uwagi na 
brak informacji na temat spraw finansowych. Tematem zajmowała się Komisja Budżetowo-
Gospodarcza. Po tym zwrócił się do radnych, czy ktoś chce o coś zapytać. 
 
Głosu w dyskusji nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetowo-
Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 
 "Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się z informacją pisemną na temat 
funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie. Na 
posiedzeniu uzyskano także informację na temat przychodów i kosztów działalności  
w poszczególnych działach za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. Z przedstawionych 
danych wynikało, że Spółka za I półrocze 2015 r. osiągnęła zysk w kwocie 238.836,90zł. 
Zapoznano się również z wysokościami kwot zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, 
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pożyczek i leasingu. Uzyskano informację, że powyższe zobowiązania są regulowane terminowo 
ze środków bieżącego obrotu na rachunku przedsiębiorstwa. 
 Komisja pozytywnie oceniła podejmowane działania w kierunku poprawy sytuacji 
finansowej we wszystkich działach prowadzonej działalności. 
Analiza przychodów i kosztów w poszczególnych obszarach działalności Spółki w porównaniu do 
lat ubiegłych wykazuje, że kondycja finansowa Spółki uległa znacznemu polepszeniu. Ponadto 
Spółka dokonuje zakupu sprzętu technicznego niezbędnego do lepszej i efektywniejszej realizacji 
zadań wynikających z prowadzonej działalności. 
Potwierdzeniem prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem jest wypracowany zysk za 2014 
rok w wysokości 623 262,23 złotych, który przeznaczony został na pokrycie straty ciągnionej za 
2011 i 2012 r. 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza wyraża również nadzieję, że dalsze podejmowane przez Zarząd 
Spółki działania przyczynią się do jeszcze lepszego funkcjonowania przedsiębiorstwa i osiągania  
wysokiego poziomu technicznego i organizacyjnego, a tym samym wpłyną na wizerunek  
i umocnienie pozycji Spółki na rynku.". 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował Prezesowi Zarządu PUK za osiągane 
wyniki finansowe w Spółce i stwierdził, iż ma nadzieję, że firma dalej będzie się rozwijała  
i osiągała dobre wyniki. 
 Po tym przystąpił do realizacji pkt 10 pn. "Informacja na temat podejmowanych działań  
w zakresie pozyskania środków finansowych z funduszy zewnętrznych.". 
 
 
Ad 10. 
 Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że wszyscy radni otrzymali pisemne 
wykazy projektów o dofinansowanie zewnętrzne prowadzone przez Referat Promocji  
i Współpracy, Referat Inwestycyjny oraz Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Bornem Sulinowie. 
Powyższe wykazy stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
Tematem zajmowały się również Komisja Rozwoju i Komisja Budżetowo-Gospodarcza. Wobec 
powyższego Przewodniczący RM zwrócił się do przewodniczących komisji Rady Miejskiej  
o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji o treści: 
 "Komisja Rozwoju na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2015 r. zapoznała się z wykazami 
projektów o dofinansowanie ich realizacji, złożonymi przez Referat Promocji i Współpracy, 
Referat Inwestycyjny oraz Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego  
w Bornem Sulinowie. 
Wysłuchano również wyjaśnień Kierownika Referatu Promocji i Współpracy, która zreferowała 
poszczególne pozycje projektów.  
Komisja stwierdziła, że na 17 projektów większość zostało rozpatrzonych pozytywnie i jest  
w trakcie realizacji bądź zostało zrealizowanych i rozliczonych, natomiast 3 projekty, na które 
złożono wnioski, są w trakcie rozpatrywania. 
Pozytywnie oceniono fakt dużej ilości przedsięwzięć realizowanych w ramach dofinansowania 
zewnętrznego ze środków pochodzących zarówno z funduszy unijnych, jak  
i spoza tych funduszy. Tym samym komisja stwierdziła duże zaangażowanie pracowników 
Referatu Promocji i Współpracy odpowiedzialnych za składanie wniosków o dofinansowanie 
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projektów ze źródeł zewnętrznych. Nie wniesiono uwag do czynionych starań w kierunku 
pozyskania dodatkowych środków finansowych do budżetu Gminy Borne Sulinowo. 
Reasumując, Komisja Rozwoju oceniła pozytywnie starania w kierunku pozyskiwania środków ze 
źródeł zewnętrznych, dzięki którym udało się pozyskać dodatkowo do budżetu gminy znaczne 
środki finansowe (około 3,5 mln zł), a tym samym zrealizować szereg zadań nie tylko 
inwestycyjnych mających na celu poprawę życia mieszkańców naszej gminy, a także zadań  
z zakresu oświaty, kultury i sportu. Wiele z tych programów dotyczy dzieci i młodzieży 
szkolnej.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o treści: 
 "Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się z wykazami projektów o dofinansowanie 
zewnętrzne złożonych i prowadzonych przez Referat Promocji i Współpracy, Referat 
Inwestycyjny oraz Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bornem 
Sulinowie. Z przedstawionej informacji wynika, że pozyskana w 2015 roku kwota dofinansowania 
zewnętrznego wyniosła 3.493.727,08 zł. 
 Komisja stwierdza, że na 17 prowadzonych projektów w 2015 r. 9 projektów jest w trakcie 
realizacji, 4 projekty zostały zrealizowane i rozliczone, 3 projekty są w trakcie rozpatrywania, 
natomiast 1 projekt został rozpatrzony pozytywnie, jednakże nie otrzymał dofinansowania ze 
względu na wyczerpanie środków finansowych.  
 Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie zewnętrzne świadczy o zaangażowaniu 
pracowników Urzędu Miejskiego odpowiedzialnych za składanie wniosków. 
 Podsumowując, komisja nie wniosła uwag i pozytywnie oceniła starania w kierunku 
pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, zarówno pochodzących z funduszy unijnych  
jak i spoza tych funduszy. 
Dzięki tym działaniom udało się pozyskać do budżetu Gminy Borne Sulinowo środki finansowe  
w znacznej wysokości, które pozwoliły zrealizować szereg dodatkowych zadań na rzecz 
społeczności lokalnej.". 
 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos  
w przedmiotowej sprawie. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 11 pn. "Informacja  
o przebiegu prac inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu Gminy Borne Sulinowo na 
2015 rok.". 
 
 
Ad 11. 
 Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali pisemną informację  
o stanie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2015 rok. 
 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Następnie Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do Przewodniczącego Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej o opinię na temat stanu przygotowania i realizacji zadań 
inwestycyjnych, przyjętych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 
 "Po zapoznaniu się z informacją o stanie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych 
realizowanych na terenie Gminy Borne Sulinowo w ramach budżetu Gminy Borne Sulinowo na 
2015 rok przygotowaną wg stanu na 31 października 2015 r. oraz wysłuchaniu wyjaśnień  
Kierownika Referatu Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie Komisja 
Budżetowo-Gospodarcza nie wniosła uwag do stopnia realizacji zadań inwestycyjnych  
i pozytywnie oceniła stan realizacji tych zadań. 
Pierwotnie planowane zadania inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2015 na kwotę 
2.881.963,89zł zostały zrealizowane na dzień 31 października 2015 r. w wysokości 
1.089.056,19zł, co stanowi 37,8%. Jednakże duży udział wartościowy w planowanych zadaniach 
stanowią inwestycje drogowe, tj. przebudowa drogi powiatowej przy ul. Wojska Polskiego  
w Bornem Sulinowie oraz przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Ciemino na ogólną kwotę 
1.545.202,69zł, co stanowi 53,6% planowanych inwestycji, których rozliczenie przewidziane jest 
na koniec IV kwartału br. 
 Wykonanie zadań inwestycyjnych pod względem rzeczowo-finansowym nie budzi 
zastrzeżeń.". 
 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 
 Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać w tej sprawie 
głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 12 pn. "Informacja Urzędu 
Skarbowego w Szczecinku dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2014 rok.". 
 
 
 
Ad 12. 
 Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść analizy oświadczeń majątkowych 
złożonych przez radnych rady gminy, burmistrza, zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, 
skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członka 
organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne  
w imieniu burmistrza, dokonaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku. 
 
Powyższa analiza stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 13 pn. "Podjęcie 
uchwał.". 
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Ad 13. 
Podjęcie uchwał.  
13.1 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. części tj. 6 m2 z nieruch. gruntowej zabudowanej, usytuowanej na działce nr 4/9  
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 XVI/173/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 listopada 2015r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do 
protokołu.  
 
13.2 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. części tj. 250 m2 z nieruch. gruntowej, usytuowanej na działce nr 232/1  
w m. Łubowo). 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 XVI/174/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 listopada 2015r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu. 
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 13.3 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. części tj. 250 m2 z nieruch. gruntowej, usytuowanej na działce nr 232/1  
w m. Łubowo). 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 XVI/175/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 listopada 2015r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do 
protokołu.  
 
13.4 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. części tj. 500 m2 z nieruch. gruntowej, usytuowanej na działce nr 232/1  
w m. Łubowo). 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 XVI/176/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 listopada 2015r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do 
protokołu.  
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13.5 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. części tj. 500 m2 z nieruch. gruntowej, usytuowanej na działce nr 232/1  
w m. Łubowo). 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 XVI/177/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 listopada 2015r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do 
protokołu.  
 
13.6 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. ogródka działkowego nr 6 usytuowanego na działce nr 1/2 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 XVI/178/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 listopada 2015r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do 
protokołu.  
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13.7 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy 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 
2016r. 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 XVI/179/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 listopada 2015r.  
w sprawie 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 2016r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do 
protokołu.  
 
13.8 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany 
Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z 
o.o. w Szczecinku na lata 2014-2016. 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 to jest kolejna sztuczka Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji w Szczecinku, które chce zrzucić na gminę swoją inwestycję, a w związku z tym 
mieszkańcy będą ponosić koszty. Chce wiedzieć, czym to jest spowodowane i czy w perspektywie 
Spółka podniesie cenę wody. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, że Wieloletni plan inwestycyjny 
przedsiębiorstwa był uzgadniany z nami. Jest to zmiana do poprzedniej wersji w związku z tym, 
że jest poważna inwestycja związana z nowym źródłem wody dla Bornego Sulinowa. Jest to 
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inwestycja, o którą walczymy od 2009 roku, żeby zapewnić bezpieczeństwo dostawy wody.  
Na dzień dzisiejszy uzgodnienia są takie, że robić to będzie bezpośrednio Spółka PWiK  
w Szczecinku, bo ma możliwości dofinansowania ze środków unijnych (poziom dofinansowania 
wynosi do 75%). W planie przyjęta kwota to 1,5 mln zł, ale może być niższa i inwestycja będzie 
realizowana w roku przyszłym. Inwestycja przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 
wpływa na wzrost majątku Spółki i na amortyzację. Przypomniał, że początkowo amortyzacja 
wynosiła 4%, jednak po wielu rozmowach została ona zmniejszona do 1,5%. Każda rzecz, która 
wchodzi na majątek Spółki, podlega amortyzacji w tej wielkości i wydatki mają odzwierciedlenie 
później w taryfach, bo takie są przepisy, które to regulują.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że odkąd jest radnym od 2006 roku, był to 
wielki problem i ciągłe niebezpieczeństwo dla mieszkańców Bornego Sulinowa jest bardzo realne. 
Kilkakrotnie miały miejsce zdarzenia powodujące, że wodociąg trzeba było wyłączać  
z eksploatacji ze względu na to, iż normy były wielokrotnie przekraczane w niektórych grupach 
stwarzających potencjalne zagrożenie dla mieszkańców. Podkreślił, że bezpieczeństwo kosztuje. 
mamy świadomość tego, że mieszkamy w terenie, w którym występowały skażenia związane  
z funkcjonowaniem wojsk niemieckich, a później radzieckich, a także różnych firm, które tutaj 
funkcjonowały. Do tej pory nie udało się ustalić dokładnie przyczyny, i to jest tragiczne, 
powstawania tych niepokojących zjawisk. Dlatego dla bezpieczeństwa mieszkańców ta inwestycja 
jest nieodzowna. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska w uzupełnieniu odpowiedzi Zastępcy Burmistrza 
powiedziała, żeby pamiętać, że wod.-kan. to nie tylko Borne Sulinowo i problem wody,  
ale i problem wsi. Tak jak my robimy wieloletni plan inwestycyjny i nasze zamierzenia do roku 
2019-2020 muszą się w nim znaleźć, tak musi ten plan sporządzać PWiK i te zadania 
przyszłościowe muszą być w nim ujęte po to, żeby można było starać się o dofinansowanie 
zewnętrzne. Jest też potrzeba pociągnięcia sieci wodociągowej w wielu miejscach na terenie 
naszej gminy. Nie robi tego PWiK za jednym pociągnięciem, tylko planuje na lata. Te rzeczy 
wchodzą później w taryfy. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XVI/180/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 listopada 2015r.  
w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych  
i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2014-2016 została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  
 
13.9 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok. 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 XVI/181/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 listopada 2015r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  
 
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 20 i nr 21 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 14 pn. „Interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych”. 
 
 
Ad 14. 
  
W punkcie sesji "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głos zabrali: 
  Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poinformował, że 29 października br. wpłynęła 

interpelacja radnego Arkadiusza Malarskiego w sprawie aktualizacji Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo. Na powyższą 
interpelację została udzielona odpowiedź przez Panią Burmistrz Bornego Sulinowa, której 
kopię pismem przewodnim przesłałem radnemu. Z treścią interpelacji i odpowiedzi na nią 
można zapoznać się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej. 
  Radny Rafał Turlej powiedział, że bardzo dokładnie zapoznał się z informacją, jakie środki 
gmina pozyskuje na modernizacje budynków oświatowych, jest w planie inwestycja związana 
z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Juchowie. Zapytał, czy jako Ośrodek 
Pomocy Społecznej mogą liczyć na remont dachu na obiekcie Ośrodka, bo ten dach lada 
moment się wyłoży. Jest to bardzo poważny problem, który sygnalizowany jest od wielu lat. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że to zadanie nie znalazło 
odzwierciedlenia w proponowanym budżecie na rok 2016. Tym niemniej poinformowała, że 
mamy jakieś pieniądze na budynki komunalne i ich zabezpieczanie i w trybie gospodarczym 
możemy zabezpieczyć dach, żeby nie lało się na głowę, ale takich budynków na terenie Gminy 
Borne Sulinowo mamy dużo więcej. Powiedziała, że Pani Kierownik OPS jest taka 
przedsiębiorcza, iż myśli, że przy współpracy i ściągnięciu jakichś dodatkowych środków 
może nam się udać naprawić dach. Natomiast na kompleksowy remont dachu w przyszłym 
roku nie ma co liczyć. Najpierw naprawiany będzie dach na budynku szkół w Bornem 
Sulinowie, gdzie naprawdę leje się na głowy w tej chwili. 
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 Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 

 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 15 pn. „Ustalenie terminu 
następnej sesji”. 
 
 
 
Ad 15. 
 Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski na wstępie podziękował Wiceprzewodniczącej Rady 
Miejskiej Elżbiecie Niepelt za prowadzenie ostatniej sesji (na wniosek) w związku z jego 
absencją.  
Po tym powiedział, że kolejna planowana sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbędzie się 
30 grudnia 2015 r. o godz. 12.00. W międzyczasie może odbyć się sesja o charakterze 
nadzwyczajnym, która zwołana będzie na początku grudnia. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 16 pn. „Zamknięcie 
sesji”. 
 
 
 
Ad 16. 
 W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął XVI Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 15.15. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 


