
P R O T O K Ó Ł   Nr XX/2016 
Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 31 marca 2016 r. 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XX Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 31 marca 2016 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, obecnych 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 14 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne. 
 
Poinformował, że radny Dariusz Palicki usprawiedliwił nieobecność - przebywa na zwolnieniu 
lekarskim. 
 
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. 
 
Wnioski w sprawie zmian do porządku sesji zgłosili: 
  Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad jako pkt 2a podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości w Gminie Borne  
Sulinowo w brzmieniu „Śmiadowo Kolonia” i określeniu rodzaju miejscowości jako osada po 
byłym gospodarstwie rolnym, bez dokonywania wyodrębnienia tej miejscowości z obrębu 
geodezyjnego Dąbrowica. Poinformowała, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu 
Komisji Budżetowo-Gospodarczej. 
  Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel zgłosił wniosek  
o wycofanie z porządku obrad pkt 10 pn. "Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bornem Sulinowie za 2015 rok  (w tym: baza podlegająca bibliotece, działalność 
bibliotek, działania w zakresie organizacji imprez) i planowana działalność w 2016 roku"  
z uwagi na nieobecność Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej na posiedzeniu komisji,  
a tym samym braku możliwości uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących 
zarówno statutowej działalności instytucji jak i wykonania planu finansowego.  
 

Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał zgłoszone wnioski kolejno pod głosowanie: 
1) wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako pkt 2a podjęcia uchwały w sprawie 

wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o ustalenie 
urzędowej nazwy miejscowości w Gminie Borne  Sulinowo w brzmieniu „Śmiadowo 
Kolonia” i określeniu rodzaju miejscowości jako osada po byłym gospodarstwie rolnym, bez 
dokonywania wyodrębnienia tej miejscowości z obrębu geodezyjnego Dąbrowica:  za głosowało 14 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 
2) wniosek o wycofanie z porządku obrad pkt 10 pn. "Sprawozdanie z działalności Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2015 rok  (w tym: baza podlegająca bibliotece, 
działalność bibliotek, działania w zakresie organizacji imprez) i planowana działalność w 2016 
roku.":  za głosowało 11 radnych,  przeciw głosowało 2 radnych,  wstrzymał się od głosu 1 radny. 

 Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, że wnioski do porządku obrad zostały 
przyjęte. 
 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2016 r. przedstawiał się następująco: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
2a. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
      z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości w Gminie Borne Sulinowo  
      w brzmieniu „Śmiadowo Kolonia” i określeniu rodzaju miejscowości jako osada po byłym  
      gospodarstwie rolnym, bez dokonywania wyodrębnienia tej miejscowości z obrębu  
      geodezyjnego Dąbrowica. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr XIX/2016 z 18.02.2016 r.).  
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady. 
7. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
8. Wolna Trybuna. 
9. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie w 2015 roku, realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. 
10. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2015 rok   

(w tym: baza podlegająca Centrum, działalność świetlic wiejskich, działania w zakresie 
kulturalno-rekreacyjnym i organizacji imprez) i planowana działalność w 2016 roku. 

11. Przyjęcie raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo w 2015 roku. 

12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
i Ochrony Ofiar Przemocy w 2015 roku. 

13. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bornego Sulinowa; 
2) zniesienia sołectwa Komorze i przyłączenia miejscowości Komorze do sołectwa Rakowo; 
3) ustalenia terminów zebrań wiejskich, na których ma być dokonany wybór sołtysa i rady 

sołeckiej (w sołectwach Uniemino, Silnowo i Śmiadowo); 
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4) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 

mieszkalnego nr 7 przy Al. Niepodległości 46B w Bornem Sulinowie wraz  
z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziału w częściach wspólnych budynku  
i zabudowanej działce gruntu); 

5) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 2 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 100 m2 z nieruch. gruntowej, usytuowanej na 
działce nr 69 w m. Kłomino); 

6) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 11/20 w m. 
Silnowo); 

7) przekazania w użytkowanie na okres do 4 lat nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowych o nr 579/5, 579/8, 579/9, 579/10, 
579/11 położonych w m. Łubowo - dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie); 

8) przekazania w użytkowanie na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowych o nr 62/5,62/6, położonych w m. 
Przyjezierze - dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie); 

9) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo; 

10) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody (dot. uchwały Nr 
XV/260/2000); 

11) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody (dot. uchwały Nr 
XVI/299/2000); 

12) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody (dot. uchwały Nr 
XXVIII/490/2002); 

13) zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Szczecinek; 
14) Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie; 
15) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Borne 

Sulinowo na rok 2017; 
16) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2016; 
17) zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 

Borne Sulinowo na 2016 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów związanego  
z realizacją zadania współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 
pn. Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły  
w miejscowości Juchowo w ramach projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz 
poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza 
Parsęty” nr projektu KIK/48; 

18) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok; 
19) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy 

Borne Sulinowo na lata 2015-2020; 
20) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2016-2033. 
 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. 
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Po tym przystąpił do realizacji pkt 2a pn."Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości  
w Gminie Borne Sulinowo w brzmieniu „Śmiadowo Kolonia” i określeniu rodzaju miejscowości 
jako osada po byłym gospodarstwie rolnym, bez dokonywania wyodrębnienia tej miejscowości  
z obrębu geodezyjnego Dąbrowica.". 
 
 
 
Ad 2a. 
 Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, 
że projekt uchwały dotyczy wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości w Gminie Borne Sulinowo w brzmieniu 
„Śmiadowo Kolonia” i określeniu rodzaju miejscowości jako osada po byłym gospodarstwie 
rolnym, bez dokonywania wyodrębnienia tej miejscowości z obrębu geodezyjnego Dąbrowica. 
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. Tym niemniej komisja uważa za zasadne zabezpieczenie w budżecie gminy 
środków na zwrot kosztów, które ewentualnie poniosą mieszkańcy w związku z wymianą praw 
jazdy i zmian w księgach wieczystych w zakresie wpisów dotyczących określenia położenia czy 
adresu nieruchomości. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do Pani Burmistrz o ustosunkowanie się do 
opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że nie są to duże koszty w granicach 
2.000,00zl i środki na to zostaną zabezpieczone w budżecie gminy, jeśli wniosek zostanie 
pozytywnie rozpatrzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
 
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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XX/211/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 marca 2016r.  
w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem  
o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości w Gminie Borne Sulinowo w brzmieniu 
„Śmiadowo Kolonia” i określeniu rodzaju miejscowości jako osada po byłym gospodarstwie 
rolnym, bez dokonywania wyodrębnienia tej miejscowości z obrębu geodezyjnego 
Dąbrowica została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 Po tym Przewodniczący RM przystąpił do realizacji pkt 3 pn. „Przyjęcie protokołu poprzedniej 
Sesji Rady Miejskiej”. 
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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 XIX/2016 z 18.02.2016 r.  
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołu Sesji Rady Miejskiej Nr XIX/2016 z 18.02.2016 r.:  za głosowało 14 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Nr XIX/2016 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z 18.02.2016 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 5 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 wszystkie komisje Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie. 
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Komisja Budżetowo-Gospodarcza odbyła jedno posiedzenie, na którym: 
1. Oceniono działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, 

Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Bornem Sulinowie, w tym wykonanie planów finansowych tych jednostek za 2015 rok. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie zwołanej na dzień 31 marca 2016r. oraz projektu uchwały w sprawie wystąpienia 
do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy 
miejscowości w Gminie Borne  Sulinowo w brzmieniu „Śmiadowo Kolonia” i określeniu 
rodzaju miejscowości jako osada po byłym gospodarstwie rolnym, bez dokonywania 
wyodrębnienia tej miejscowości  z obrębu geodezyjnego Dąbrowica. 

 
Komisja Rozwoju odbyła jedno posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie w 2015 roku, realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. 
2. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w 2015 roku. 
3. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2015 

rok  (w tym: baza podlegająca Centrum, działalność świetlic wiejskich, działania w zakresie 
kulturalno-rekreacyjnym i organizacji imprez) i planowana działalność w 2016 roku. 

4. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2015 
rok  (w tym: baza podlegająca bibliotece, działalność bibliotek, działania w zakresie 
organizacji imprez) i planowana działalność w 2016 roku. 

5. Informacja na temat wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 2016 (oferta 
spędzenia wolnego czasu - CKiR, MBP). 

6. Zaopiniowanie raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo w 2015 roku. 

7. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
1) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo; 
2) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody (dot. uchwały Nr 

XV/260/2000); 
3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody (dot. uchwały Nr 

XVI/299/2000); 
4) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody (dot. uchwały Nr 

XXVIII/490/2002); 
5) zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Szczecinek; 
6) Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie; 
7) zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 

Borne Sulinowo na 2016 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów związanego  
z realizacją zadania współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 
pn. Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły  
w miejscowości Juchowo w ramach projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz 
poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza 
Parsęty” nr projektu KIK/48; 

8) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok (w zakresie 
działania komisji); 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy 
Borne Sulinowo na lata 2015-2020. 
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Komisja Rewizyjna odbyła dwa posiedzenia. 
Na pierwszym posiedzeniu komisja rozpatrzyła skargę na działalność Burmistrza Bornego 
Sulinowa w przedmiocie nie przyznania lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy 
Borne Sulinowo. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi stanowi załącznik do projektu 
uchwały będącego przedmiotem dzisiejszej sesji. 
Na drugim posiedzeniu komisja rozpoczęła kontrolę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem 
Sulinowie. Przedmiotem kontroli była statutowa działalność instytucji, realizacja kalendarza 
imprez, inwentaryzacja mienia, dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów p.poż 
(gaśnice, znaki ewakuacyjne, instrukcja p.poż.), realizacja budżetu i prawidłowość dokonywania 
wydatków, zaległości, terminowość regulowania zobowiązań m.in. z tytułu podatków i składek 
ZUS. 
Zakres kontroli obejmuje działalność i realizację planu finansowego za 2015 rok.  
 
W dniu 16 marca br. grupa radnych uczestniczyła w otwarciu Izby Bioróżnorodności w Szkole 
Podstawowej w Bornem Sulinowie.". 
 
 
Następnie Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poinformował, że wpłynęło pismo od 
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie uzgodnienia zweryfikowanego 
poprawionego projektu planu aglomeracji Barwice, w związku z poprawkami wniesionymi przez 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Szczecinie. Po tym powiedział, że ulegają zmianie i aktualizacji nazwy 
miejscowości i ich liczba, m.in.: 
1) miejscowość Stary Młyn zastępuje się aktualną oficjalnie obowiązującą nazwą "Korzec", 
2) miejscowość Jadwigowo została zlikwidowana ze względu na brak zamieszkania, 
3) miejscowość Nowa Łęknica i Kolonia Łęknica zostały włączone do miejscowości "Łeknica", 
4) miejscowość Kolonia Barwice została włączona do miejscowości Barwice. 
 
Pismo oznaczone sygnaturą akt WOŚ.II.7310.18.2014.ZdK z dnia 22 marca 2016 r. stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnych, czy mają uwagi do 
przedstawionych zmian. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
W związku z powyższym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie 
poprawiony projekt planu aglomeracji Barwice (uwzględniający wniesione poprawki przez 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Szczecinie) i podtrzymanie opinii przyjętej uchwałą Nr XIX/207/2016 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zaopiniowania 
zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Barwice:  za głosowało 14 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, że Rada Miejska w Bornem Sulinowie 
po zapoznaniu się z poprawionym projektem planu aglomeracji Barwice podtrzymuje opinię 
przyjętą uchwałą Nr XIX/207/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 18 lutego 
2016 r. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Barwice.  
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Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 7 pn. "Wystąpienia 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.". 
 
 
Ad 7.  
W punkcie sesji pn. "Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy" głos 
zabrała Sołtys Sołectwa Radacz Halina Jaskółka. Poruszyła dwie sprawy, tj.: 
1. Zwróciła się z prośbą, żeby Straż Miejska zaczęła chodzić za porządkami i z końcem maja 

skończyła (m.in. sprawdziła obowiązek posiadania pojemników na odpady komunalne).  
Stwierdziła, że nie wszyscy mieszkańcy wywiązują się z tego obowiązku. 

2. Lasy Państwowe niszczą drogi gminne, wywożąc drewno z lasu. Podała przykład drogi od 
Radacza przez Obrąb, której nawierzchnia została bardzo zniszczona. Zasugerowała 
wystąpienie z pismem do Nadleśnictwa Czaplinek o naprawę zniszczonych dróg. 
 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iż myśli, że Burmistrz podejmie konkretne 
działania i w przyszłości zostaniemy poinformowani, jak ta sprawa została rozwiązana. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 8 pn. "Wolna Trybuna.". 
 
 
 
Ad 8.  
W Wolnej Trybunie głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. "Sprawozdanie  
z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w 2015 
roku, realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. ". 
 
 
Ad 9.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie  
z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w 2015 
roku. 
 
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinie. 
 
Radny Mirosław Szeligowski w imieniu nieobecnego Przewodniczącego Komisji Rozwoju 
przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 

"Komisja Rozwoju dokonała analizy sprawozdania z funkcjonowania Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz wysłuchała Panią Mariolę Siniarską 
przedstawiciela kierownictwa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie, pod kątem realizacji zadań statutowych, zatrudnienia, dostępności i poziomu 
świadczonych usług, a także działalności od strony finansowej Ośrodka.   
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W sprawozdaniu zostały zawarte obszerne i wyczerpujące informacje o realizacji zadań oraz 
obszarach działalności z zakresu pomocy społecznej, które realizuje podmiot zarówno w formie 
zadań własnych jak również zleconych.  
Zdaniem komisji sprawozdanie z działalności MGOPS zostało przygotowane przejrzyście  
i merytorycznie na wysokim poziomie, bardzo szczegółowo opisano działalność statutową 
Ośrodka oraz wykonanie budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji 
budżetowej. 

Tym niemniej na posiedzeniu radni uzyskali dodatkowe informacje na temat bieżącej 
działalności Ośrodka w świetle ostatnich wydarzeń, które miały miejsce w instytucji i mogły 
negatywnie wpłynąć na codzienną merytoryczną działalność. 

 
Członkowie komisji uzyskali informacje, iż instytucja od strony technicznej i merytorycznej 

oraz personalnej jest właściwie przygotowana do realizacji zadania Rodzina 500+.  Uzyskali 
informacje o problemach z uruchomieniem świetlicy, wynikających głownie z problemów 
technicznych z obiektem – problemy z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń.  
 Komisję zaniepokoiła nie rozwiązana sytuacja kadrowa dotycząca opiekunek 
świadczących usługi opiekuńcze. W związku ze zmianą przepisów Kodeksu pracy z dnia 22 
lutego 2016r. opiekunki środowiskowe, które dotychczas były zatrudnione na podstawie umowy 
zlecenia, nie mogą być po raz kolejny zatrudnione na tę umowę. Zgodnie z przepisami kodeksu 
pracy powinny być zawarte umowy o pracę. Zapotrzebowanie na pomoc w formie usług 
opiekuńczych jest olbrzymie, codziennie zgłaszają się osoby z podaniami o tę formę pomocy. Nie 
świadczenie tej formy pomocy może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia niektórych 
podopiecznych. Ponadto należy zauważyć, że jest to zadanie własne gminy o charakterze 
obowiązkowym.  

Kolejnym zadaniem, które stanowi znaczne obciążenie dla budżetu OPS to odpłatności za 
pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. Kwota zarezerwowana w budżecie OPS nie 
zabezpiecza płatności za pobyt osób obecnie skierowanych, ponieważ z kwoty przeznaczonej na 
odpłatność za DPS w danym roku zostały pokryte zobowiązania z poprzedniego roku. 
Z wypowiedzi przedstawiciela Kierownictwa OPS wynika, że w związku ze starzejącym się 
społeczeństwem naszej gminy coraz więcej mieszkańców składa wnioski o skierowanie do Domu 
Pomocy Społecznej. W większości przypadków są to osoby, które wymagają całodobowej opieki, 
często nie posiadającej żadnej rodziny. W związku z powyższym OPS jest zobowiązany do 
zapewnienia takiej formy pomocy.  

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie również realizuje zadania 

wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
W związku z tym należy podjąć działania do zatrudnienia Asystenta Rodziny w zadaniowym 
systemie czasu pracy przez cały rok a nie tylko przez okres trwania Resortowego Programu. Praca 
Asystenta Rodziny jest pracą długofalową i efekty jego pracy można ocenić dopiero po dłuższym 
okresie. 

Zdaniem komisji należy też podjąć działania w kierunku pozyskania środków finansowych na 
zatrudnienie Asystenta Rodziny ze względu na znaczne koszty związane z odpłatnością za pobyt 
dzieci w systemie pieczy zastępczej. 

  
Reasumując, Komisja Rozwoju oceniła pozytywnie działalność Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz realizację zadań z zakresu pomocy 
społecznej w 2015 roku.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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Następnie przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię 
komisji o następującej treści: 
"Po przeanalizowaniu sprawozdania z działalności i z realizacji planu finansowego Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok Komisja Budżetowo-Gospodarcza stwierdza, 
że zostało ono przygotowane bardzo przejrzyście i szczegółowo, bowiem uwzględnia informacje 
na temat zadań realizowanych przez Ośrodek, zarówno zadań własnych jak i zleconych. 
Wykonanie planu finansowego nie budzi zastrzeżeń, nie stwierdzono przekroczeń w żadnym 
rozdziale i paragrafie klasyfikacji budżetowej. 
 Z przedstawionego sprawozdania oraz wypowiedzi Kierownika Sekcji Służb Socjalnych 
wynika, że podobnie jak w latach ubiegłych, w roku budżetowym 2015 największe problemy 
wystąpiły w realizacji zadań własnych, a dotyczyły odpłatności za pobyt pensjonariuszy  
w domach pomocy społecznej oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych.  
W powyższych formach pomocy powstały zaległości w opłatach na łączną kwotę 92.355,53 zł. 
Zaległości te nie nastąpiły z winy Ośrodka, a przede wszystkim z tego, iż nie została przekazana 
pełna dotacja na te cele z budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok, o którą wnioskował OPS. 
O zwiększenie środków w planie finansowym na powyższe formy pomocy Kierownik Ośrodka 
wnioskował do Burmistrza Bornego Sulinowa w trakcie roku 2015, jednakże ze względu na brak 
środków finansowych do końca roku budżetowego 2015 nie został zwiększony plan finansowy 
jednostki o wnioskowana kwotę w celu terminowego uregulowania zobowiązań, co skutkowało 
powstaniem zobowiązań wymagalnych. Kwota zobowiązań wymagalnych została uregulowana  
w 2015 r. w całości  ze środków finansowych zaplanowanych na realizację powyższych 
wydatków z budżetu Ośrodka na 2016 rok.  
Z wypowiedzi Kierownika Sekcji Służb Socjalnych wynika, że od kilku lat obserwują coraz 
większe zainteresowanie podopiecznych pobytem w domu pomocy społecznej, a spowodowane to 
jest głównie starzeniem się społeczeństwa naszej gminy.  
Dlatego zdaniem Komisji ważne jest utworzenie na terenie gminy zespołu mieszkań chronionych, 
aby zmniejszyć wydatki na utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. 
 Zaniepokojenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej budzi niskie wykonanie dochodów  
z tytułu odzyskania od dłużników alimentacyjnych zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
wypłaconych osobom uprawnionym do alimentów. Pomimo prowadzonych przez Ośrodek 
postępowań w zakresie poprawienia skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych od 
dłużników alimentacyjnych, przewidzianymi przepisami prawa, zwrócone kwoty są niewielkie, 
bowiem zazwyczaj osoby zobowiązane do alimentacji nie posiadają żadnego majątku, nie 
podejmują zatrudnienia, są na utrzymaniu rodziców. Jest to jednak sytuacja niezależna od 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdyż zwrot należności przez dłużników 
alimentacyjnych jest od wielu lat problemem w całym kraju. 
Reasumując, Komisja Budżetowo-Gospodarcza oceniła pozytywnie działalność Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, nie 
wnosząc uwag.". 
 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do informacji 
zawartych w sprawozdaniu. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 



11 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 10 pn. 
"Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2015 rok   
(w tym: baza podlegająca Centrum, działalność świetlic wiejskich, działania w zakresie 
kulturalno-rekreacyjnym i organizacji imprez) i planowana działalność w 2016 roku.". 
 
 
Ad 10.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali pisemne sprawozdanie 
dotyczące działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2015 rok. 
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju oraz Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinie. 
 
Radny Mirosław Szeligowski w imieniu nieobecnego Przewodniczącego Komisji Rozwoju 
przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 
"Komisja Rozwoju przyjęła sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem 
Sulinowie, jak również wysłuchała wyjaśnień przedstawionych przez Główną księgową CKiR  
i wydała opinię pozytywną.  

Sprawozdanie stanowi dość obszerne i czytelne kompendium informacji o działalności 
CKiR, która w 2015 r. była prowadzona na kilku polach od realizacji projektów kulturalnych, 
imprez masowych o różnym charakterze po działania ukierunkowane na dbałość o zieleń i obiekty 
sportowe znajdujące się na terenie Miasta i Gminy. Komisja otrzymała również zestawienie 
kosztów utrzymania świetlic wiejskich, które są miejscem organizowania się środowisk lokalnych. 
Zdaniem komisji ważnym aspektem jest rozwiązanie problemu w świetlicy wiejskiej  
w Śmiadowie  w zakresie braku bieżącej wody i toalety.  

Komisja zwraca uwagę, iż należałoby podjąć działania w celu modernizacji i remontów 
urządzeń umieszczonych na placach zabaw i strefach rekreacyjnych, oraz systematycznie 
modernizować sprzęt na siłowni usytuowanej w hali CKiR (duża liczba beneficjentów tego 
obiektu) jednocześnie próbując pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych. Dodatkowym 
obciążeniem dla budżetu jednostki jest zakup opału do Świetlicy Wiejskiej w Łubowie i faktury za 
energię elektryczną. Nadal są nie dofinansowane Świetlice Wiejskie, brak środków na 
zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb, tj. zakup materiałów do prowadzenia zajęć, co jest dużym 
utrudnieniem dla osób prowadzących zajęcia.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał 
opinię komisji o następującej treści: 
"Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności oraz  
z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji za rok 2015.  
Komisja stwierdza, że w trakcie roku budżetowego wystąpiły nieznaczne przekroczenia  
w niektórych pozycjach kosztów rodzajowych, a mianowicie w pozycjach: 
1) "usługi związane z organizacją imprez", gdzie na plan 222.600,00zł wykonano 225.025,84zł, 

co stanowi 101% planu,  
2) "pozostałe koszty", gdzie na plan 18.901,00zł wykonano 22.239,31zł, co stanowi 118% planu. 
 
Nadwyżkę kosztów poniesionych i przekroczonych w stosunku do planu pokryto przychodami 
własnymi wypracowanymi przez Centrum Kultury i Rekreacji. 
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Analizując działalność Centrum Kultury i Rekreacji w 2015 roku w oparciu o przedstawioną 
informację, komisja stwierdza, że wypracowane przez Centrum Kultury i Rekreacji przychody 
pozwoliły pokryć dodatkowe koszty poniesione w 2015 r., które nie były przewidziane w planie 
finansowym jednostki, a wynikają z działalności statutowej jednostki i zadań stawianych przez 
jednostkę nadrzędną. Pomimo zmniejszenia wykonania planu przychodów własnych w stosunku 
do 2014 r. jednostka pokryła wypracowane koszty w całości. 
 Reasumując, Komisja Budżetowo-Gospodarcza oceniła pozytywnie działalność Centrum 
Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, w tym wykonanie planu finansowego za 2015 rok.". 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnych, czy mają jakieś uwagi  
i pytania do sprawozdania z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 11 pn. "Przyjęcie 
raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo w 2015 
roku.". 
 
 
Ad 11.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie  
z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo w 2015 roku. 
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju o opinię na temat sprawozdania z realizacji 
przedmiotowego programu. 
 
Radny Mirosław Szeligowski w imieniu nieobecnego Przewodniczącego Komisji Rozwoju 
przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 
 "Komisja Rozwoju nie wniosła uwag i oceniła pozytywnie podejmowane działania 
dotyczące profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, wychowawczej  
i zapobiegawczej w zakresie problematyki narkomanii. W sprawozdaniu szczegółowo opisano 
realizację zadań przyjętych do wykonania w Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. 
 Na podkreślenie zasługuje fakt zatrudnienia psychologa w Punkcie Konsultacyjnym, który 
udzielał porad w zakresie problematyki związanej z zażywaniem narkotyków i postępowaniem  
z osobami uzależnionymi. 
 Duży nacisk położono na organizację zajęć profilaktyczno-wychowawczych w szkołach 
oraz świetlicach wiejskich, a także na organizację wolnego czasu dzieci i młodzieży.  
Zdaniem komisji najważniejsze jest szerzenie profilaktyki zdrowego trybu życia wśród dzieci  
i młodzieży, a uczestnictwo dzieci i młodzieży we wszelkich organizowanych zajęciach jest 
alternatywą do efektywnego spędzania czasu wolnego. 
 W 2015 roku zrealizowano także szkolenia dotyczące przeciwdziałania narkomanii,  
w których uczestniczyli pracownicy socjalni, nauczyciele, członkowie Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dzielnicowi Komisariatu 
Policji w Bornem Sulinowie. Uczestnicy tych szkoleń pogłębili umiejętność wczesnego 
rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków  
i postępowania z osobami uzależnionymi.". 
 



13 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi bądź pytania do 
sprawozdania z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Wobec braku uwag i pytań Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, że Rada 
Miejska w Bornem Sulinowie przyjęła sprawozdanie z wykonania Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo w 2015 roku.  
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 12 pn. "Przyjęcie 
sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w 2015 roku.". 
 
 
 
Ad 12.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie  
z realizacji w 2015 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Borne Sulinowo. 
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju o opinię na temat sprawozdania z realizacji 
przedmiotowego programu. 
 
Radny Mirosław Szeligowski w imieniu nieobecnego Przewodniczącego Komisji Rozwoju 
przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 
 "Komisja Rozwoju nie wniosła uwag i oceniła pozytywnie działania  prowadzone w 2015 
roku przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie 
rozpatrywania zgłoszeń występowania przypadków przemocy domowej na terenie Gminy Borne 
Sulinowo. Zdaniem komisji Zespół Interdyscyplinarny działa aktywnie, podejmując 
natychmiastowe działania w rodzinach, w których występuje przemoc zarówno fizyczna jak  
i psychiczna. Do każdego zgłoszenia powoływano grupy robocze, do których zadań należała praca 
z rodziną dotkniętą przemocą, opracowanie i realizacja planu pomocy, monitorowanie, a także 
dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin i efektów tych działań.  
Efektem działań mających na celu pomoc rodzinom, w których występowała przemoc, jest 
zakończenie w 16 przypadkach postępowania prowadzonego w ramach tzw. "Niebieskiej Karty", 
w tym 4 karty z 2012 r., 5 kart z 2013 r., 5 kart z 2014 r. i 2 karty z 2015 r. 
Zdaniem komisji dużą rolę odgrywa praca psychoterapeuty zatrudnionego w Punkcie 
Konsultacyjnym dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, który w sposób profesjonalny 
przekazywał niezbędną wiedzę w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, korzystania 
z różnych instytucji służących pomocą, a także udzielał wsparcia osobom pokrzywdzonym  
w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych. W 2015 roku w Punkcie Konsultacyjnym dla 
Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie wsparcie psychologiczne otrzymało 14 osób w ramach 
113 godzin terapeutycznych.  
Wsparcie i pomoc rodzinom przeżywającym trudności zapewniał także Asystent rodziny. Praca 
asystenta rodziny polegała na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu wyjścia z trudnej 
sytuacji życiowej, podniesieniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców, opiekunów, 
właściwego prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z sytuacjami dnia codziennego. 
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Zadania Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 
realizowane były również w szkołach na terenie Gminy Borne Sulinowo poprzez m.in. apele  
i przedstawienia o tematyce przeciwdziałania przemocy i agresji, rozprowadzanie gazetek 
szkolnych dotyczących przeciwdziałania przemocy, uczestniczenie w spotkaniach, pogadankach, 
prelekcjach i warsztatach, na których omawiana była powyższa tematyka, przeprowadzanie ankiet 
w celu diagnozy problemu, dyżury nauczycieli, indywidualne terapie pedagogiczne, wyświetlanie 
filmów edukacyjnych, realizowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych  
i realizowanych przez młodzież skierowanych do grup rówieśniczych.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi bądź pytania do 
sprawozdania za 2015 rok z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Borne Sulinowo. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Wobec braku uwag i pytań Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, że Rada 
Miejska w Bornem Sulinowie przyjęła sprawozdanie za 2015 rok z realizacji Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy 
Borne Sulinowo.  
Po tym ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady i przystąpił do realizacji pkt 13 pn. „Podjęcie 
uchwał w sprawach” - aktualnie w Sesji uczestniczyło 14 radnych. 
 
 
 
Ad 13. 
Podjęcie uchwał.  
13.1 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy rozpatrzenia 
skargi na działalność Burmistrza Bornego Sulinowa. Wszyscy radni otrzymali treść skargi. Skargę 
rozpatrywała Komisja Rewizyjna wypracowując stanowisko, które każdy z radnych otrzymał. 
Zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze coś spytać w tej sprawie. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XX/212/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 marca 2016 r.  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bornego Sulinowa została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  
 



15 
 
13.2 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zniesienia 
sołectwa Komorze i przyłączenia miejscowości Komorze do sołectwa Rakowo. 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XX/213/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 marca 2016r.  
w sprawie zniesienia sołectwa Komorze i przyłączenia miejscowości Komorze do sołectwa 
Rakowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  
 
13.3 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy ustalenia 
terminów zebrań wiejskich, na których ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej  
(w sołectwach Uniemino, Silnowo i Śmiadowo). 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XX/214/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 marca 2016r.  
w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich, na których ma być dokonany wybór sołtysa 
i rady sołeckiej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  
 
13.4 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego 
nr 7 przy Al. Niepodległości 46B w Bornem Sulinowie wraz z pomieszczeniami przynależnymi 
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oraz udziału w częściach wspólnych budynku i zabudowanej działce gruntu). 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XX/215/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 marca 2016r.  
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  
 
13.5 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 2 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. części tj. 100 m2 z nieruch. gruntowej, usytuowanej na działce nr 69 w m. 
Kłomino). 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XX/216/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 marca 2016r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 2 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do 
protokołu.  
 
13.6 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 11/20 w m. Silnowo). Po tym 
zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu 
uchwały. 
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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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XX/217/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 marca 2016r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do 
protokołu.  
 
13.7 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy przekazania  
w użytkowanie na okres do 4 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. nieruchomości gruntowych o nr 579/5, 579/8, 579/9, 579/10, 579/11 położonych w m. 
Łubowo - dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie). 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XX/218/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 marca 2016r.  
w sprawie przekazania w użytkowanie na okres do 4 lat nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do 
protokołu.  
 
13.8 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy przekazania  
w użytkowanie na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. nieruchomości gruntowych o nr 62/5,62/6, położonych w m. Przyjezierze - dla Centrum 
Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie). Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
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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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XX/219/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 marca 2016r.  
w sprawie przekazania w użytkowanie na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do 
protokołu.  
 
13.9 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Borne Sulinowo. Po tym zwrócił się o opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej  
i Komisji Rozwoju odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Radny Mirosław Szeligowski w imieniu Przewodniczącego Komisji Rozwoju powiedział, że 
komisja również pozytywnie zaopiniowała 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XX/220/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 marca 2016r.  
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  
 
13.10 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody (dot. uchwały Nr XV/260/2000). Po tym 
zwrócił się o opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju odnośnie projektu 
uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Radny Mirosław Szeligowski w imieniu Przewodniczącego Komisji Rozwoju powiedział, że 
komisja również pozytywnie zaopiniowała 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XX/221/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 marca 2016r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  
 
13.11 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody (dot. uchwały Nr XVI/299/2000). Po tym 
zwrócił się o opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju odnośnie projektu 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Radny Mirosław Szeligowski w imieniu Przewodniczącego Komisji Rozwoju powiedział, że 
komisja również pozytywnie zaopiniowała 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XX/222/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 marca 2016r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  
 
13.12 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody (dot. uchwały Nr XXVIII/490/2002). Po tym 
zwrócił się o opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju odnośnie projektu 
uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Radny Mirosław Szeligowski w imieniu Przewodniczącego Komisji Rozwoju powiedział, że 
komisja również pozytywnie zaopiniowała 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XX/223/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 marca 2016r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  
 
13.13 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zaopiniowania 
zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Szczecinek. Po tym zwrócił się o opinie Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Radny Mirosław Szeligowski w imieniu Przewodniczącego Komisji Rozwoju powiedział, że 
komisja również pozytywnie zaopiniowała 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XX/224/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 marca 2016r.  
w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Szczecinek została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  
 
13.14 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy Statutu 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Po tym zwrócił się  
o opinię Komisji Rozwoju odnośnie projektu uchwały. 
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Radny Mirosław Szeligowski w imieniu Przewodniczącego Komisji Rozwoju powiedział, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XX/225/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 marca 2016r.  
w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  
 
13.15 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy nie wyrażenia 
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Borne Sulinowo na rok 2017.  
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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XX/226/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 marca 2016r.  
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2017 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28 do 
protokołu.  
 
13.16 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 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. 
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XX/227/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 marca 2016r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2016 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  
 
 
13.17 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia 
kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 
2016 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów związanego z realizacją zadania współfinansowanego ze 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pn. Modernizacja systemu grzewczego wraz  
z termomodernizacją budynku szkoły w miejscowości Juchowo w ramach projektu pn. „Działania 
infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na 
terenie Dorzecza Parsęty” nr projektu KIK/48. Po tym zwrócił się o opinie Komisji Budżetowo-
Gospodarczej i Komisji Rozwoju odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Radny Mirosław Szeligowski w imieniu Przewodniczącego Komisji Rozwoju powiedział, że 
komisja również pozytywnie zaopiniowała 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XX/228/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 marca 2016r.  
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 
Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów związanego  
z realizacją zadania współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 
pn. Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły  
w miejscowości Juchowo w ramach projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz 
poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza 
Parsęty” nr projektu KIK/48 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 30 do 
protokołu.  
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13.18 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok. Po tym zwrócił się o opinie Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Radny Mirosław Szeligowski w imieniu Przewodniczącego Komisji Rozwoju powiedział, że 
komisja również pozytywnie zaopiniowała 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XX/229/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 marca 2016r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 31 do protokołu.  
 
13.19 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Borne Sulinowo na 
lata 2015-2020. Po tym zwrócił się o opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju 
odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Radny Mirosław Szeligowski w imieniu Przewodniczącego Komisji Rozwoju powiedział, że 
komisja również pozytywnie zaopiniowała 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XX/230/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 marca 2016r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy 
Borne Sulinowo na lata 2015-2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 32 do 
protokołu.  
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13.20 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2033.  
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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XX/231/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 marca 2016r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2016-2033 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 33 do protokołu.  
 
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 34 i nr 35 do protokołu. 
 
 
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: 
  Radna Irena Lis powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej wynikła 

sytuacja odnośnie MGOPS-u. Wiemy, że społeczeństwo starzeje się i potrzebujemy coraz 
więcej środków na opiekę nad naszymi starszymi mieszkańcami. Z informacji uzyskanych od 
Pani Marioli Siniarskiej wynika, że dzisiaj 31 marca jest ostatni dzień pracy 5 opiekunek, 
które są zatrudnione już po raz trzeci na umowę-zlecenie. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami należy je zatrudnić na umowę o pracę, a nie ma na to pieniędzy. Uważa, że należy 
dokonać jakichś przesunięć w budżecie gminy, aby zabezpieczyć środki finansowe na 
zatrudnienie opiekunek. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedział, iż to nie jest sytuacja, że na dzień 
dzisiejszy tragedia, bo to wszystko również zależy od tego, jak kierownik takiej instytucji 
radzi sobie z budżetem. Tam jest taka sama sytuacja jak i u nas, bo na wszystko jest ogromna 
potrzeba. Przypomniała, że opiekunki były zatrudniane na umowę-zlecenie, natomiast w gestii 
kierownika było ile osób zatrudnić na umowę o pracę, a ile na umowę zlecenie. To nie jest tak, 
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że nie ma zupełnie pieniędzy, bo na umowy-zlecenia też trzeba było opiekunkom płacić. 
Trzeba przeliczyć i wyważyć priorytety w wyjściach opiekunek, bo wśród tych opiekunek są 
też panie, które wynajmowane są przez te osoby w podeszłym wieku prawie jak sprzątaczki 
(do mycia okien, podłóg) i traktowane są jak służba. Dlatego należy wyważyć, komu tak 
naprawdę należy się opieka i które rodziny scedowują na opiekę społeczną te zadania a nie na 
siebie. Nie będzie takiej sytuacji na pewno, że zaspokoimy potrzeby wszystkich, bo jest to po 
prostu niemożliwe; 1/4 społeczeństwa domaga się świadczenia takich usług opiekuńczych. 
Zaznaczyła, że to nie jest tak, iż nie pójdą opiekunki, bo na pewno będzie możliwość 
przedłużenia umów o miesiąc, żeby ten temat spokojnie załatwić. Powiedziała, iż sądzi, że na 
pewno 3 osoby będzie można zatrudnić na umowę o pracę, ale mamy nadzieję na pozyskanie 
środków z Urzędu Pracy i zatrudnienie dodatkowych osób w ramach robót publicznych, bo 
wtedy nic nas to nie będzie kosztowało. Natomiast zatrudnienie w ramach prac 
interwencyjnych wiąże się z finansowaniem pół na pół. Uważa, że MGOPS może 
zaoszczędzić (np. z utrzymania Ośrodka i z wynagrodzeń poprzesuwać) i uzyskać środki na 
zatrudnienie opiekunki. Nie będzie tak, że będziemy mieć mnóstwo opiekunek, a mówiąc, że 
Urząd coś zrobi a radni coś wymyślą, to tak samo jak walczymy o to, żeby nie drożały woda  
i ścieki, żeby nie szła w górę cena śmieci, żeby nie podnosić czynszów za mieszkanie. DPS w 
ciągu roku też robi nam niespodzianki i podnosi cenę pobytu. Poinformowała, że utrzymanie 
ludzi w DPS-ie kosztuje nas 400.000,00zł. DPS zarabia, społeczeństwo się starzeje i nie 
wiadomo skąd na to brać pieniądze. Ludzie domagają się chodników, różnego rodzaju 
świadczeń, a tu mamy taki problem. Najlepszym sposobem wyjścia z tej sytuacji będą 
mieszkania chronione.  
  Radny Rafał Turlej powiedział, że zgadza się z Panią Burmistrz, bo jest to zadanie duże dla 
Ośrodka Pomocy Społecznej jeśli chodzi o ponoszenie odpłatności, ale od pewnych zadań nie 
uciekniemy. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2011 r. narzuca na 
nas pewne zadania, jeśli chodzi o wprowadzenie asystenta rodziny. To nie jest wymysł OPS, 
że chcemy asystenta, ale często otrzymują sugestie z Sądów. Wprowadzona została zmiana do 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z której wynika jasno, że Sędzia może zobowiązać 
rodziców do współpracy z asystentem. Jeżeli są dzieci w pieczy zastępczej (w budżecie gminy 
zaplanowano 130.000,00zł na pieczę zastępczą) to asystent rodziny też ma obowiązek 
pracować. Jeśli chodzi o osoby starsze powiedział, że Borne Sulinowo jest specyficznym 
miastem, bo jest dużo osób starszych i te osoby często są pozostawione same sobie, więc są 
zdane na pomoc opiekunki środowiskowej. Następnie zapytał o drugi odwiert wody tj. czy 
będzie to wykonywane przez PWiK i czy są już wykonywane jakieś prace. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że jesteśmy już po odwiertach  
i załatwiliśmy to w 2014 roku. Były przeprowadzane badania i duże prace geologiczne, dotarto 
do wody, wiadomo ile jej jest, jaki ma skład chemiczny, wiadomo, że wystarcza na pokrycie 
potrzeb Bornego Sulinowa i okolic, woda jest dobra. W tym roku przystępujemy do budowy 
nowego ujęcia i wodę będziemy pobierać z innej głębokości. Koszt przedsięwzięcia to 
1.500.000,00zł. 
  Radny Zbigniew Maltański powiedział, że należy podziękować Pani Burmistrz i pracownikom 
gminy, bo problem w Łubowie został rozwiązany, a dotyczy zakupu za niewielkie pieniądze 
urządzenia umożliwiającego dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich do 
Ośrodka Zdrowia. Po tym poruszył problem pomostu na plaży w Łubowie. Poinformował, że 
stoi on już ze 40 lat, jest metalowy i mocno przegnił. My się odżegnujemy, że jest nie nasz  
i nie na naszym miejscu, ale nie daj Boże jak będzie lato i wejdzie ileś osób na ten pomost i on 
się przechyli na jedną albo drugą stronę i ktoś utopi się, to będzie koniec świata. 
 



26 
 

Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska stwierdziła, że o schodołazie nie będzie 
dyskutować. Nawiązując do poruszonej kwestii pomostu powiedziała, że tego pomostu  
w zasadzie nie ma. To nie jest gminny pomost i pojawił się wiele lat temu. Jest to praktycznie 
własność niczyja, a gmina nie może inwestować publicznych pieniędzy w cokolwiek, co nie 
jest jej własnością. Jeżeli gmina chciałaby pomyśleć o nowej inwestycji - budowie pomostu, 
czy zakupie pomostu pływającego, to potrzebne są wszystkie pozwolenia, tj. od pozwolenia 
wodno-prawnego poprzez projekt budowlany, decyzję, pieniądze i postawienie nowego 
pomostu. O tym, że pomost w Łubowie jest naprawiany, łatany przez mieszkańców, to my 
nawet nie wiemy. Nawet jak coś się stanie, to gmina pomostu jako takiego tam nie ma. Trzeba 
by było pomyśleć o takiej inwestycji w Łubowie (nad jeziorem Pile już są takie pomosty),  
a istniejący pomost zlikwidować i dogadać się z właścicielem jeziora. 

 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poinformował, że wpłynęła odpowiedź na interpelację, 
zgłoszoną przez niego na ostatniej sesji, która jest bardzo wyczerpująca. Zachęcił do zapoznania 
się z treścią odpowiedzi, która znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej  
i samorządów lokalnych. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 15 pn. "Ustalenie terminu następnej sesji.". 
 
 
 
Ad 15.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że planowana sesja odbędzie się  
28 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 14.30.  
 
Tematem sesji będą m.in.: 
 
1. Informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 

Borne Sulinowo, w tym o wyniku przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borne Sulinowo. 

2. Stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo za 2015 rok oraz 
określenie istotnych zagrożeń pożarowych - informacje komendantów Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku i Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Bornem 
Sulinowie. 

3. Stan porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2015 rok oraz określenie zagrożeń  
i osiągniętych wyników - sprawozdania komendantów Komisariatu Policji i Straży Miejskiej 
w Bornem Sulinowie. 

4. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2015 
rok  (w tym: baza podlegająca bibliotece, działalność bibliotek, działania w zakresie 
organizacji imprez) i planowana działalność w 2016 roku. 
 

Jednakże zaznaczył, że 25 kwietnia 2016 r. upływa termin zatwierdzenia taryf na wodę i odbiór 
ścieków. W związku z tym należy przewidzieć, że zostanie zwołana sesja na wniosek w terminie 
wcześniejszym.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 16 pn. "Zamknięcie sesji.". 
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Ad 16.  
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął XX Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 16.20. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 


