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

odbytej w dniu 28 kwietnia 2016 r. 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XXII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 28 kwietnia 2016 r. otworzył  

i jej przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej DARIUSZ CZERNIAWSKI.  
 
Na wstępie powitał Komendanta Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie Nadkomisarza 
Jarosława Bastka, Komendanta Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie Ryszarda Ihnatowa, 
Komendanta Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej w Bornem Sulinowie Tomasza Muryna, 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 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. 
 
Wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 kwietnia 2016 r. przedstawiał się następująco: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady Miejskiej (Nr XX/2016 z 31.03.2016r. i Nr 

XXI/2016 z 19.04.2016r.).  
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. 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. 

10. Stan porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2015 rok oraz określenie zagrożeń  
i osiągniętych wyników - sprawozdania komendantów Komisariatu Policji i Straży Miejskiej  
w Bornem Sulinowie. 
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11. 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. 

12. 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. 

13. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borne 

Sulinowo; 
2) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 64, położonej w m. Krągi); 
3) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 44Ua; 71Ut; 79Ut,MN; 
88Ut,Mn; 210MW,U położonych w miejscowości Borne Sulinowo; 

4) wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Borne Sulinowo aportu środków trwałych do 
spółki pod nazwą "Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością" w Bornem Sulinowie.  
 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 Przewodniczący RM przystąpił do realizacji pkt 3 pn. „Przyjęcie protokołów poprzednich 
Sesji Rady Miejskiej”. 
 
 
 
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 XX/2016 z 31.03.2016 r. i Nr XXI/2016 z 19.04.2016 r. 
 
Uwag do protokołów nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołów Sesji Rady Miejskiej Nr XX/2016 z 31.03.2016 r. i Nr 
XXI/2016 z 19.04.2016 r.:  za głosowało 15 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokoły Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XX/2016 z 31.03.2016 r. i Nr 
XXI/2016 z 19.04.2016 r. zostały przyjęte jednogłośnie.  
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 4 pn. "Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.". 
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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 poinformował, że o godz. 11.00 rozpoczęła się Sesja 
Rady Powiatu. 
Po tym 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. 
 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza odbyła dwa posiedzenia, na których: 
1. Oceniono działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie, w tym wykonanie 

planu finansowego za 2015 rok. 
2. Zapoznano się z Informacją 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. 

3. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie zwołanej na wniosek Burmistrza na dzień 19 kwietnia 2016 r. oraz Sesji zwołanej 
na dzień 28 kwietnia 2016 r.  

 
Komisja Rozwoju odbyła jedno posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2015 roku - 

sprawozdania komendantów Komendy Powiatowej PSP w Szczecinku i Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Bornem Sulinowie. 
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2. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku w Gminie Borne Sulinowo za 2015 rok - 

sprawozdania komendantów Komisariatu Policji i Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

1) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borne 
Sulinowo; 

2) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 44Ua; 71Ut; 79Ut,MN; 
88Ut,Mn; 210MW,U położonych w miejscowości Borne Sulinowo; 

3) wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Borne Sulinowo aportu środków trwałych do 
spółki pod nazwą "Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością" w Bornem Sulinowie.  

 
Komisja Rewizyjna odbyła trzy posiedzenia, na których przeprowadziła 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 obejmował działalność i realizację planu finansowego za 2015 rok.  
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono m.in. brak aktualnej inwentaryzacji środków 
trwałych i niezastosowanie się przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem 
Sulinowie do art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Tym samym został naruszony art.18 pkt 1  
ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez Dyrektora 
MBP. 
O zaistniałym fakcie poinformowałem Burmistrza Bornego Sulinowa pismem z dnia 23 kwietnia 
br. i zwróciłem się o wyciągnięcie konsekwencji służbowych w stosunku do osób 
odpowiedzialnych za powstałe nieprawidłowości. 
 
W dniu 15 kwietnia br. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Elżbieta 
Niepelt uczestniczyła w Gali Konkursu Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego 2015, 
która odbyła się w Kinie "Wolność" w Szczecinku. 
 
W dniu 19 kwietnia 2016 r. wpłynęła uchwała Nr XLI.161.Z.2016 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania 
opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie 
zmian w budżecie  Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok. Skład Orzekający wydał opinię 
pozytywną zwracając jednak uwagę na 2017 rok, który ze względu na znikomą różnicę 
wskaźników planowanych i dopuszczalnych art.243 ustawy o finansach publicznych, stanowią 
zagrożenie ich przekroczenia. 
 
W dniu 27 kwietnia 2016 r. wpłynęła uchwała Nr XLIV.177.Z.2016 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania 
opinii o przedłożonym przez Burmistrza Bornego Sulinowa sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Gminy Borne Sulinowo za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia. Skład Orzekający RIO 
wydał opinię pozytywną z zastrzeżeniem dot. naruszenia art.44 ust.3 ustawy o finansach 
publicznych.". 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 7 pn. "Wystąpienia 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.". 
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Ad 7.  
W punkcie sesji pn. "Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy" głos 
zabrali: 
  Sołtys Sołectwa Radacz Halina Jaskółka zwracając się do obecnego Komendanta Straży 

Miejskiej powiedziała, że na poprzedniej sesji zwróciła się o kontrolę czystości posesji w jej 
sołectwie. Prosiła, żeby Straż Miejska przejechała się nie tylko koło budynków mieszkalnych, 
ale i sprawdziła wkoło, bo są tam również chlewiki, a zaraz trawą zarośnie i nie będzie widać. 
W jej sołectwie jest kilku opornych mieszkańców, którzy nie chcą dostosować się do reszty. 
Innym mieszkańcom bardzo to przeszkadza, więc bardzo prosiła o upomnienie tych, którzy są 
oporni i nie chcą posprzątać swojego bałaganu. 
  Sołtys Sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec zwróciła się z zapytaniem do Komendanta Straży 
Miejskiej, czy istnieje przepis prawny zmuszający właścicieli posesji do utrzymania porządku 
i zabezpieczenia przed ewentualnym wypadkiem. Powiedziała, że ma taki przypadek w swojej 
wiosce, gdzie jest kilkunastu spadkobierców posesji, nic nie robią, a budynek zagraża 
bezpieczeństwu mieszkańców. 

 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do Komendanta Straży Miejskiej, aby 
odpowiedział na poruszone problemy. 
 
Komendant Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie Ryszard Ihnatów odpowiadając na poruszony 
temat kontroli posesji powiedział, że będzie taka prowadzona i strażnicy na pewno odwiedzą 
Radacz. Sprawdzą w tych rejonach, które proponowała Pani sołtys i pociągną do 
odpowiedzialności ewentualnych winnych, jeśli takowe będą stwierdzone. Odnosząc się do miejsc 
niebezpiecznych (będących w złym stanie technicznym i walących się budynków) powiedział, że 
tym zajmuje się Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Patrol Straży Miejskiej odwiedzi 
ten budynek, wykona dokumentację i przy stwierdzeniu, że budynek zagraża bezpieczeństwu czy 
powoduje oszpecenie, to zgodnie z art. 66 Prawa budowlanego zajmie się tym Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego, który po wizycie uzna w tym zakresie postępowanie 
administracyjne. 
 
Sołtys Sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec zapytała, czy nie można uprzedzić właściciela, iż taka 
sytuacja może się zdarzyć, że Inspektor Nadzoru Budowlanego się pojawi. 
 
Komendant SM Ryszard Ihnatów odpowiedział, że nie ma sensu uprzedzania, bo z tego co kojarzy 
postępowanie w sprawie tego budynku było prowadzone już we wcześniejszych latach, a po 
prostu Ci Państwo zaniedbują swoje obowiązki w tym zakresie. 
 
Sołtys Sołectwa Radacz Halina Jaskółka zwracając się do Komendanta Straży Miejskiej 
powiedziała, iż mówił on o ukaraniu, natomiast ona prosiła, żeby Straż Miejska najpierw 
skontrolowała i dała upomnienia, a dopiero jak po 14 dniach nadal będzie to samo - wtedy ukarać. 
 
Komendant SM Ryszard Ihnatów odpowiedział, że nie mówił o ukaraniu, tylko że odwiedzą 
miejscowość Radacz i ewentualnie pociągną do odpowiedzialności. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 8 pn. "Wolna Trybuna.". 
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Ad 8.  
W Wolnej Trybunie głos zabrał Roman Szewczyk, który zwracając się do radnego Maltańskiego 
powiedział, iż chciałby poznać jego opinię na temat etyki radnego. Jeżeli radny jest przyłapany na 
kradzieży, czy jego zdaniem powinien złożyć mandat. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odpowiedział, że jeżeli zdarzenie, o którym mówił 
miało miejsce, to powinien poinformować o tym odpowiednie organy. Rada Miejska nie zajmuje 
się tym, co robią radni w czasie wolnym, prywatnym, a tylko i wyłącznie z zakresu obowiązków, 
które do nich należą. Jeśli sugeruje jakieś zdarzenie to prosił o złożenie informacji na piśmie  
i poinformowanie jego albo odpowiednie organy. 
 
Roman Szewczyk powiedział też, że w trakcie kontroli reklam otrzymał pismo z Urzędu, które 
mówi o usunięciu stelaża reklamy. Uważa to pismo za niezasadne i całe postępowanie za 
niezasadne, ponieważ nie jest właścicielem stelaża. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odpowiedział, że zaczynamy porządkować sferę reklam 
na terenie nie tylko Bornego Sulinowa, ale i na terenie całej gminy. Od wielu lat doszło do 
pewnych zaniedbań i w tej sprawie prosił, żeby zapoznać się z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, który mówi wyraźnie co właściciel nieruchomości może 
zrobić, jakie reklamy itd. To jest nic innego, jak tylko przywołanie do sprawdzenia w zakresie 
przestrzeganego prawa. Najpierw była przeprowadzona wizja lokalna, a następnie wszczęte 
procedury związane z obowiązującym prawem. 
 
Roman Szewczyk powiedział, że jego zdaniem powinny być wszczęte procedury w stosunku do 
właściciela banera. Natomiast wysyłanie pism do osób nie związanych z tematem uważa za 
bezpodstawne. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odpowiedział, że odpowiednie osoby w tut. Urzędzie, 
które tym się zajmują wystosowały stosowne pismo i jeśli uważa, że to nie ma nic do określonego 
faktu, prosił o złożenie skargi na te osoby, które zostaną rozważone przez Burmistrza. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. "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.". 
 
 
Ad 9.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali pisemne informacje na 
temat stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo za 2015 rok, 
przygotowane przez Komendę Powiatową PSP w Szczecinku oraz Burmistrza Bornego Sulinowa. 
Powyższe sprawozdania stanowią załączniki nr 5 i nr 6 do protokołu. 
Poinformował, iż przed sesją poinformowano go, że nie będzie przedstawicieli Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku. W sesji uczestniczy Komendant Miejsko-
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bornem 
Sulinowie Tomasz Muryn, któremu można zadawać pytania. 
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Powiedział również, że problematyką bezpieczeństwa pożarowego zajmowała się Komisja 
Rozwoju Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie i zwrócił się do przewodniczącego Komisji 
Rozwoju o opinię. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 

"Komisja otrzymała informacje pisemne na temat bezpieczeństwa Gminy Borne Sulinowo 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2015, uzupełnione przez Komendanta Miejsko-
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bornem 
Sulinowie Tomasza Muryna. Za pozytywne uznała działania na rzecz odpowiedniego 
wyposażenia i doposażenia w sprzęt jednostek OSP działających w gminie Borne Sulinowo, które 
pozwalają utrzymywać gotowość operacyjną do udziału w działaniach ratowniczych. Pozytywnie 
oceniono funkcjonowanie jednostek OSP w Bornem Sulinowie oraz w Łubowie  
w  Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, jednak zdaniem komisji finansowanie działań 
jednostek funkcjonujących w tym systemie powinno w całości być pokrywane ze środków nie 
obciążających budżetu samorządu. Koszty działalności rosną choćby zmiana wartości podatku 
VAT czy legalizacja obowiązkowa sprzętu, co będzie w coraz większym stopniu obciążać budżet 
lokalnego samorządu. Ale nie unika wątpliwości, że działalność Ochotniczych Straży Pożarnych 
jest potrzebna, a nieraz wręcz niezbędna dla życia i zdrowia mieszkańców naszej gminy. 
Za właściwe komisja uznaje podejmowane działania Zarządu Miejsko – Gminnego Ochotniczych 
Straży Pożarnych na rzecz współpracy i koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa 
pożarowego i ratownictwa wszystkich jednostek działających na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
Uznaje za zasadne podjęcie kroków mających na celu kontrolę i sprawdzenie sprawności oraz 
wydajności hydrantów na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

Komisja popiera położenie nacisku na prowadzenie przez funkcjonariuszy Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku czynności kontrolno-rozpoznawczych  
w obiektach użyteczności publicznej, obiektach zamieszkania zbiorowego oraz magazynach  
i hurtowniach.  
Komisja zwraca uwagę na konieczność kontynuowania doposażenia jednostek w sprzęt 
ratowniczy i gaśniczy niezbędny do wykonywania zadań przez jednostki OSP w ramach 
możliwości i posiadanych środków.  

Członkowie komisji zwrócili uwagę, że działania i lobbowanie radnych, samorządu oraz 
strażaków z OSP Łubowo przyniosły efekt i przyczyniły się do modernizacji obiektu i estetyzacji 
terenu wokół remizy, co można było zobaczyć na obchodach 70. rocznicy powstania Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Łubowie. Zdaniem komisji należy stopniowo modernizować remizę  
w Bornem Sulinowie, aby cyklicznie podnosić jej standard. Koniecznością jest doprowadzenie 
ogrzewania do budynku. Ważnym zadaniem jest wyposażenie jednostki OSP Juchowo we 
właściwy samochód, odpowiadający zadaniom stawianym przed OSP Juchowo. 

Reasumując Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła działania na rzecz bezpieczeństwa 
pożarowego w Gminie Borne Sulinowo, podejmowane zarówno przez Komendę Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej jak i funkcjonujące na terenie Gminy Borne Sulinowo jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych.". 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnych, czy mają jakieś pytania. 
 
Pytań nie zadawano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 10 pn. "Stan porządku  
i bezpieczeństwa publicznego za 2015 rok oraz określenie zagrożeń i osiągniętych wyników - 
sprawozdania komendantów Komisariatu Policji i Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie.". 
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Ad 10.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali pisemne sprawozdania 
na temat stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2015 rok oraz określenia zagrożeń  
i osiągniętych wyników, przygotowane przez komendantów Komisariatu Policji i Straży Miejskiej 
w Bornem Sulinowie. 
Powyższe sprawozdania stanowią załączniki nr 8 i nr 9 do protokołu. 
Zwrócił uwagę, że sprawozdanie jest podpisane przez byłego Komendanta Komisariatu Policji  
w Bornem Sulinowie, natomiast na sesji gościmy nowego Komendanta Komisariatu Policji, 
któremu można zgłaszać uwagi bądź zadawać pytania. Złożył mu gratulacje z okazji powołania na 
to stanowisko i zapytał, czy chciałby coś od siebie dodać, ewentualnie odnieść się do 
sprawozdania przygotowanego przez poprzednika. 
 
Komendant KP w Bornem Sulinowie Jarosław Bastek powiedział, że wyniki z ubiegłego roku  
w porównaniu do wyników z lat poprzednich wykazują, że społeczeństwo miasta i gminy Borne 
Sulinowo czuje się dosyć bezpiecznie. Niestety status społeczny większości społeczeństwa - bieda 
powoduje, że zagrożenie przestępstwami pospolitymi będzie. Będzie starał się pracować na tym 
samym poziomie i nawet wyższym, a pozwoli na to pełen skład osobowy Komisariatu Policji. 
Zapewnił, iż jego zaangażowanie i podwładnych policjantów będzie na tyle wysokie, że 
społeczeństwo może czuć się bezpiecznie. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował za informację i udzielił głosu radnemu 
Rafałowi Turlejowi. 
 
Radny Rafał Turlej powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju rozmawiano  
o bezpieczeństwie naszych mieszkańców. Tym niemniej zwrócił się do Komendanta Komisariatu 
Policji w Bornem Sulinowie, żeby była większa współpraca ze służbami socjalnymi. 
Poinformował, że dzisiaj w budynku socjalnym była interwencja, w jednej rodzinie gdzie jest 
małoletnie dziecko źle się działo, a chodzi o alkohol i narkotyki. Dlatego prosił, żeby 
monitorować budynek socjalny i wejść w kontakt z pracownikami socjalnymi MGOPS.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, iż myśli, że odpowiedź Komendanta 
Komisariatu Policji nie jest potrzebna, bo sprawa jest oczywista i nie ma co się za bardzo nad tym 
rozwodzić. Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rozwoju o opinię. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 
 "Podczas posiedzenia członkowie Komisji Rozwoju mieli możliwość wysłuchania 
Komendantów Komisariatu Policji i Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie, którzy uzupełnili 
przedstawione na piśmie sprawozdania dotyczące codziennej działalności, a także 
podejmowanych działań w celu poprawy bezpieczeństwa obywateli i podejmowanych czynności 
mających na celu utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo. W trakcie 
posiedzenia komendanci omówili stan bezpieczeństwa na terenie gminy w roku 2015 oraz 
wskazali priorytety i obszary działań na rok 2016. W wielu obszarach przestępczość spadła, co 
należy uznać za duży pozytyw, jednak odnotowano wzrost i zauważono, że staje się największym 
zagrożeniem i problemem szeroko pojęta przestępczość narkotykowa. W związku  
z zaistniałą sytuacją działania funkcjonariuszy skupiają się na działaniach prewencyjnych,  
a także podejmowaniu w ramach współpracy z różnymi instytucjami działań profilaktycznych. 
Uciążliwym problemem jest nadużywanie alkoholu i w konsekwencji zachowania agresywne. 
Często wypadkową takich zachowań jest zakłócanie porządku publicznego oraz w niektórych 
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przypadkach niszczenie mienia publicznego czy prywatnego. W takiej sytuacji też prowadzone są 
czynności służbowe i działania prewencyjne. W identyfikacji i ograniczeniu negatywnych 
zachowań pomaga monitoring miejski, który sam również pełni rolę odstraszającą. Warto 
odnotować, że w wielu działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa wspólne działania policji  
i straży miejskiej również odnoszą efekt, choćby wspólne patrole czy wymiana informacji  
i doświadczeń.  

Podczas posiedzenia zwrócono uwagę na potrzebę kontroli akwenu jeziora Pile pod kątem 
bezpieczeństwa użytkowników, zarówno kąpiących się jak i korzystających z jednostek 
pływających. Ważnym aspektem ze względu na bezpieczeństwo jest fakt, że Komisariat Policji  
w Bornem Sulinowie ma pełną obsadę kadrową, co ułatwia codzienne funkcjonowanie  
i wypełnianie zadań. 

Za celowe działanie uznano rozbudowę monitoringu miejskiego, który zdaniem  komisji 
wpłynie na większą wykrywalność przestępstw a także pełni rolę prewencyjną, co przyczyni się 
do zwiększenia bezpieczeństwa i porządku na terenie Miasta Borne Sulinowo. 

Uzyskano informację od Komendanta Straży Miejskiej dotyczącą uporządkowania organizacji 
ruchu w strefach zamieszkania znajdujących się na terenie miasta. Zdaniem komisji działania te 
wprowadziły porządek i doprowadzą w perspektywie do pełnego uporządkowania sprawy 
parkowania pojazdów w tych rejonach. 

Dalej nie w pełni rozwiązanym problemem jest jednak fakt dewastacji, niszczenia  
i nieestetycznego wyglądu pustostanów. Komisja uzyskała informację o działaniach 
podejmowanych w tym zakresie przez Straż Miejską. Pocieszającą informacją jest, że wieloletnie 
działania przynoszą powolne ale efekty w postaci wyburzeń lub działań zmierzających do 
uporządkowania obiektu i terenu wokół niego. 

Omawiano z komendantami problem wandalizmu w mieście, w tym sposoby zapobiegania 
temu zjawisku. Zwrócono uwagę, iż wiele działań poświęcono bezdomnym zwierzętom. Ponadto 
podkreślić należy, że funkcjonariusze Straży Miejskiej monitorują sytuację osób bezdomnych  
i wspólnie z Policją reagują na osoby żebrzące o wsparcie na zakup alkoholu, co jest trudne do 
wyegzekwowania, bo te osoby po upływie pewnego czasu po interwencji wracają w to samo 
miejsce. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę wspólnych działań funkcjonariuszy 
policji, straży miejskiej i pracowników socjalnych wobec rodzin niewydolnych wychowawczo 
oraz osób nieletnich ze środowisk zagrożonych przestępczością. Zwrócono uwagę na problemy 
niewłaściwych zachowań niektórych mieszkańców pojawiające się w budynku przy Słowackiego 
9 i że działania obu służb poprawiły sytuację w tym względzie. 
  

 Reasumując podkreślić należy ogromny wkład funkcjonariuszy Komisariatu Policji  
i Straży Miejskiej w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarówno 
w czynności prewencyjne typu policyjnego, jak i inne czynności profilaktyczne i pozytywnie 
oceniono te działania.". 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski dodał, że w ubiegłym roku zwrócił się z wnioskiem do 
Komendanta Straży Miejskiej o informację na temat pustostanów. W tym roku spotkali się 
dwukrotnie i ten problem pustostanów powoli zaczyna się klarować i wyjaśniać ze względu na to, 
że niektóre obiekty przejmuje Skarb Państwa, a część zostało wyburzonych. Zwrócił uwagę, że 
duża rola jest tu Nadzoru Budowlanego, a nie tylko Straży Miejskiej. Podkreślił, że jest to trudny 
problem, z którym borykamy się od lat i trudno jest go rozwiązać. Po tym zapytał, czy ktoś ma 
jeszcze pytania do komendantów. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował komendantom Komisariatu Policji  
w Bornem Sulinowie i Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie za przybycie na sesję  
i przedstawione informacje. 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 11 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.". 
 
 
Ad 11.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, 
że radni otrzymali pisemne sprawozdanie dotyczące działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bornem Sulinowie za rok 2015. 
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Powiedział też, że komisje problemowe Rady Miejskiej również tym tematem się zajmowały  
i zwrócił się do przewodniczących Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju  
o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 
 
 "Komisja na posiedzeniu analizowała sprawozdanie z działalności za 2015 rok, w tym 
wykonanie planu finansowego, złożone przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bornem Sulinowie. 
 Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności  
i wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2015 rok. 
Komisja stwierdza, że oferta biblioteki w zakresie działalności statutowej i organizacji imprez 
była dość szeroka i zróżnicowana. Wiele imprez zorganizowano przy udziale środków 
pochodzących z przychodów własnych i ze środków otrzymanych od sponsorów. 
 Na posiedzeniu uzyskano informację od Skarbnika Gminy, że plan finansowy Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie na 2015 rok nie był planem zrównoważonym, tzn. 
planowane przychody były wyższe od kosztów o 32.700,00zł. Ujęta w planie po stronie 
przychodów z usług kwota 32.700,00zł nie została ujęta po stronie kosztów, w związku z czym 
wystąpiła różnica pomiędzy planem przychodów a planem kosztów o tę kwotę. 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż w przypadku, gdyby Miejska Biblioteka Publiczna dokonała 
stosownych zmian w planie finansowym to plan kosztów po zmianach wynosiłby kwotę 
582.499,45zł, więc przy wykonaniu planu kosztów w kwocie 585.042,64zł stanowiłoby 100,44% 
planu, a nie 106,41%. 
Poniesione koszty nie oznaczają, że w takiej wysokości dokonano wydatków z budżetu 2015 roku, 
gdyż do kosztów zaliczane są wszystkie faktury dotyczące 2015 r., a wystawione np. na koniec 
2015 r. z płatnością w styczniu 2016 r.  bądź wystawione w styczniu 2016 roku. 
 
W 2015 roku wystąpiły przypadki znacznego przekroczenia poniższych kosztów rodzajowych: 
1) zużycie energii cieplnej - na plan po zmianach 16.051,54zł wykonano 28.806,90zł,  

co stanowi 179,47%, 
2) zużycie energii elektrycznej - na plan po zmianach 6.130,33zł wykonano 7.924,32zł,  

co stanowi 129,26%, 
3) zużycie wody - na plan po zmianach 729,09zł wykonano 2.381,21zł, co stanowi 326,60%, 
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4) zakup środków trwałych (książek) - na plan po zmianach 7.170,14zł wykonano 10,864,29zł, 

co stanowi 151,52%, 
5) usługi związane z organizacją imprez - na plan po zmianach 13.424,08zł wykonano 

15.424,08zł, co stanowi 114,90%, 
6) odprowadzanie ścieków - na plan po zmianach 1.706,96zł wykonano 5.490,75zł,  

co stanowi 321,67%, 
7) programy komputerowe i ich aktualizacja - na plan po zmianach 2.621,23zł wykonano 

3.495,76zł, co stanowi 133,36%. 
 W przypadku, gdyby wprowadzono po stronie kosztów kwotę 32.700,00zł stanowiącą przychody 
z usług, przekroczenia po stronie kosztów byłyby znikome. 
Ponadto uzyskano informację, że w planie finansowym po zmianach ujęto dotacje pozyskane ze 
źródeł zewnętrznych w kwocie 82.530,45zł, zarówno po stronie przychodów jak i kosztów, bez 
uzyskania od Burmistrza Bornego Sulinowa zgody na dokonanie takich zmian. 
 Reasumując - po uwzględnieniu wyjaśnień - Komisja Budżetowo-Gospodarcza przy  
4 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się przyjęła sprawozdanie z działalności Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie, w tym wykonanie planu finansowego za 2015 rok.".
  
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 11 do 
protokołu.  
Po tym przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 
 "Komisja Rozwoju na posiedzeniu analizowała sprawozdanie z działalności za 2015 rok,  
złożone przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bornem Sulinowie. 

Komisja Rozwoju po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bornem Sulinowie w 2015 roku stwierdza, że zostało ono dobrze przygotowane pod 
względem merytorycznym. W sprawozdaniu zawarto pełną informację o działaniach 
realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną, wpisujących się w wiele płaszczyzn 
aktywności oraz skierowanych do różnych grup odbiorców. 

Biblioteka jest inicjatorem i współorganizatorem wielu imprez, działań kulturalnych, 
edukacyjnych i promocyjnych wpisanych w kalendarz jak i realizowanych okazjonalnie zgodnie  
z zapotrzebowaniem mieszkańców. Ze sprawozdania wynika, że stosowane są różne formy pracy 
od zajęć edukacyjno-plastycznych, kulinarnych poprzez spotkania autorskie. Największym 
zainteresowaniem cieszą się zajęcia z języka angielskiego czy „Małe przedszkole”. Także 
zainteresowanie wzbudziła realizacja działania „Lato w Teatrze” prowadzona przez 
wykwalifikowaną kadrę i wsparta finansowo ze środków zewnętrznych w ramach realizacji 
projektu. Pracownicy i dyrekcja Miejskiej Biblioteki Publicznej szukają nowych form pracy, aby 
pozyskać nowych odbiorców swoich działań.   

Na podkreślenie zasługuje fakt wspierania funkcjonowania Biblioteki Miejskiej 
pozyskiwanymi przez instytucję środkami zewnętrznymi na realizację określonych działań czy 
doposażenia instytucji w sprzęt. 

Reasumując, Komisja Rozwoju oceniła pozytywnie prowadzoną działalność statutową 
jednostki i nie wniosła żadnych uwag.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnych, czy mają jakieś uwagi  
i pytania do sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie. 
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 12 pn. "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.". 
 
 
Ad 12.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie  
z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Borne 
Sulinowo w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.  
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
Powiedział też, że sprawozdanie było przedmiotem obrad posiedzenia Komisji Budżetowo-
Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja przyjęła 
sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Borne Sulinowo w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., nie wnosząc uwag. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania do informacji 
zawartych w informacji. 
 
Pytań nie zadawano.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 13 pn. "Podjęcie uchwał  
w sprawach". 
 
 
 
Ad 13. 
Podjęcie uchwał.  
 
13.1 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borne Sulinowo.  
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 pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXII/234/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 kwietnia 2016r.  
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  
 
 
13.2 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej oznaczonej działką nr 64, położonej w m. Krągi). 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 XXII/235/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 kwietnia 2016r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  
 
 
13.3 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne 
Sulinowo dla terenów o symbolach 44Ua; 71Ut; 79Ut,MN; 88Ut,Mn; 210MW,U położonych  
w miejscowości Borne Sulinowo. 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 pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 



14 
 
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 XXII/236/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 kwietnia 2016r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 44Ua; 71Ut; 79Ut,MN; 
88Ut,Mn; 210MW,U położonych w miejscowości Borne Sulinowo została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  
 
 
13.4 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na wniesienie przez Gminę Borne Sulinowo aportu środków trwałych do spółki pod nazwą 
"Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w Bornem 
Sulinowie. 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 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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXII/237/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 kwietnia 2016r.  
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Borne Sulinowo aportu środków 
trwałych do spółki pod nazwą "Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością" w Bornem Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 17 do protokołu.  
 
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 18 i nr 19 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 14 pn. "Interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych.". 
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Ad 14.  
W punkcie sesji "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głos zabrali: 
  Radny Dariusz Czerniawski zgłosił interpelację adresowaną do Burmistrza Bornego Sulinowa  

i przeczytał jej treść w brzmieniu: 
"Wnoszę o udzielenie wyczerpujących informacji i wglądu do wszystkich dokumentów 
dotyczących przeprowadzonych wycinek drzew na działkach w pobliżu Willi Dubynina. 
Pozbawione drzew miejsca w bliskim sąsiedztwie Jeziora Pile utraciły wyjątkowy charakter  
w sposób nieodwracalny z wielką szkodą dla wszystkich odwiedzających to przyrodniczo 
ciekawe miejsce.". 
  Radny Dariusz Palicki powiedział, że w chwili obecnej nie ma Pani Burmistrz, więc kieruje 
pytanie do Sekretarza Gminy. Stwierdził, że aktualnie dyrektorzy szkół przychodzą  
z arkuszami organizacyjnymi i zapytał, czy grożą zwolnienia nauczycieli i czy będą 
nauczyciele, którzy nie będą mieli pełnych etatów. 

 
Sekretarz Gminy Anna Gałązka odpowiedziała, że termin składania arkuszy organizacyjnych 
upływa 15 maja. Tym niemniej dyrektorzy szkół już zostali zobowiązani do pracy na 
arkuszach a inspektor oświaty sprawdza. Na pewno będą sytuacje, że nie będą pełne etaty, 
aczkolwiek są prowadzone rozmowy między dyrektorami szkół, aby umożliwić ewentualnie 
dopełnienie pensum w innej szkole. Jeśli chodzi o zwolnienia nauczycieli powiedziała, że na tą 
chwilę nic jej o tym nie wiadomo. Dyrektorzy nie monitują i nie zgłaszają takiego problemu, 
że będą sytuacje związane ze zwolnieniem nauczycieli. 

  Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się z prośbą do Zastępcy Burmistrza  
i Kierownika Referatu Inwestycji, żeby zobaczyli jak wyglądają rynny na budynku Zespołu 
Szkół w Bornem Sulinowie. Jest to problem znany od co najmniej 3 lat i niestety problem  
ulega dalszego pogłębieniu. Również jest poważny problem z dachem, a po ostatnich opadach, 
które były dosyć intensywne, są dość duże problemy. Zaprosił do odwiedzenia w okresie 
szczególnie intensywnych opadów deszczu i przyjrzenia się problemowi. 

 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 powiedział, że planowana sesja odbędzie się  
31 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 13.00.  
 
Tematem sesji będą m.in.: 
 
1. Sprawozdanie z realizacji 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 2015 r. 
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2. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku na temat utrzymania dróg powiatowych 

w granicach administracyjnych Gminy Borne Sulinowo, w tym realizacja zadań inwestycyjno-
remontowych w 2015 roku oraz planowane do wykonania zadania na 2016 rok.  

3. Informacja na temat utrzymania dróg, ulic i placów gminnych, realizacja zadań inwestycyjno-
remontowych w 2015 r., plany na rok 2016. 

 
Powiedział również, iż przed tym odbędzie się w dniu 5 maja 2016 r. Sesja zwołana na wniosek 
Burmistrza Bornego Sulinowa, której tematem będzie podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od 
podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe 
miejsca pracy na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 16 pn. "Zamknięcie sesji.". 
 
 
Ad 16. 
 W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął XXII 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 
 


