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

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

 
 
XXIV Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 31 maja 2016 r. otworzył  

i jej przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej DARIUSZ CZERNIAWSKI.  
 
Na wstępie powitał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku Włodzimierza Fila, 
Zastępcę Burmistrza Bogdana Korpala, 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 13 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne. 
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji punktu pn. 
„Przyjęcie wniosków do porządku obrad”. 
Powiedział, 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 31 maja 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 XXII/2016 z 28.04.2016r. i Nr 

XXIII/2016 z 5.05.2016r.).  
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. 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.  

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

11. 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. 

12. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Borne Sulinowo za rok 2015. 
13. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 408/1, położonej w m. Krągi); 
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2) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 408/2, położonej w m. Krągi); 

3) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 408/3, położonej w m. Krągi); 

4) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 408/4, położonej w m. Krągi); 

5) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 408/5, położonej w m. Krągi); 

6) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
mieszkalnego nr 9 przy Al. Niepodległości 30B w m. Borne Sulinowo); 

7) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 647,51 m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej 
działką nr 103/2 w m. Rakowo); 

8) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 225 m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej 
działką nr 62/6 w m. Radacz); 

9) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 7/361 w m. 
Borne Sulinowo); 

10) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 15 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu użytkowego o pow. 78,70 m2 usytuowanego na 
nieruchomości oznaczonej działką nr 180/18 w m. Piława); 

11) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 15 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości oznaczonych działkami nr 43/1, nr 43/4 oraz 
części tj. 1961 m2 z nieruchomości oznaczonej działką nr 43/3 w m. Borne Sulinowo); 

12) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania; 

13) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok. 
 14. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

15. Ustalenie terminu następnej sesji. 
16. Zamknięcie sesji. 
  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. 
 Po tym 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 XXII/2016 z 28.04.2016r. i Nr XXIII/2016 z 5.05.2016r. 
 
W trakcie obrad doszedł 1 radny - aktualnie w sesji uczestniczyło 14 radnych. 
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Uwag do protokołów nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołów Sesji Rady Miejskiej Nr XXII/2016 z 28.04.2016r. i Nr 
XXIII/2016 z 5.05.2016r.:  za głosowało 14 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokoły Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XXII/2016 z 28.04.2016r. i Nr 
XXIII/2016 z 5.05.2016r. zostały przyjęte jednogłośnie.  
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 4 pn. "Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.". 
 
 
Ad 4.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni wraz z zawiadomieniem  
i materiałami na sesję otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie 
międzysesyjnym. Zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub pytania do informacji zawartych  
w sprawozdaniu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 5 pn. "Informacja radnych 
powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu.". 
 
 
Ad 5.  
Temat nie był omawiany z uwagi na nieobecność radnych powiatowych z terenu Gminy Borne 
Sulinowo. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 6 pn. "Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady.". 
 
 
Ad 6.  
Przed przedstawieniem informacji o pracach organów Rady, Przewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski przeczytał życzenia z okazji Dnia Samorządowca otrzymane z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które stanowią załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Następnie 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: 
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1. Oceniono 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. 

2. Oceniono realizację zadań inwestycyjno-remontowych w zakresie utrzymania dróg, ulic  
i placów gminnych w 2015 r., plany na rok 2016. 

3. Dokonano analizy dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat, w tym ulg i zwolnień 
podatkowych za 2015 rok. 

4. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie zwołanej na wniosek Burmistrza na dzień 5 maja 2016 r. oraz Sesji zwołanej na 
dzień 31 maja 2016 r.  
 

Komisja Rozwoju odbyła dwa posiedzenia, którego tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

1) zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców 
tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Borne Sulinowo; 

2) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania; 

3) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok (w zakresie 
działania komisji). 

2. Ocena sprawozdania 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. 

3. Ustalenie harmonogramu posiedzeń komisji w czerwcu br. 
 
Komisja Rewizyjna odbyła dwa posiedzenia, na których przeprowadziła kontrolę w Zespole Szkół 
w Bornem Sulinowie oraz Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie. 
Przedmiotem kontroli w Zespole Szkół w Bornem Sulinowie objęto realizację budżetu  
i prawidłowość dokonywania wydatków, dożywianie uczniów, inwentaryzację mienia, działalność 
budynku kulturalno-oświatowego, stan zaległości, terminowość regulowania zobowiązań (m.in.  
z tytułu podatków i składek ZUS) za 2015 rok. 
Natomiast przedmiotem kontroli w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie była realizacja 
budżetu i prawidłowość dokonywania wydatków w 2015 r., działalność stołówki, inwentaryzacja 
mienia, stan zaległości, terminowość regulowania zobowiązań m.in. z tytułu podatków i składek 
ZUS.". 
 
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 
zabrali: 
  Sołtys Sołectwa Radacz Halina Jaskółka powiedziała, że ma zastrzeżenie dotyczące  pkt 13 

ppkt 8 porządku obrad, a mianowicie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. części tj. 225 m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 62/6 w m. Radacz). 
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Powiedziała, że jest to wieża przekaźnikowa, która nie jest oświetlona. Jest to najwyższy 
punkt w Radaczu i nie ma nocą oświetlenia żadnego na tej wieży. Uważa, iż czas najwyższy to 
zmienić, bo każdy uwagę zwraca, że to tylko u nich wieża nie jest oświetlona. Dlatego zwraca 
się z zastrzeżeniem, żeby wieża przekaźnikowa w Radaczu została oświetlona. Następnie, 
korzystając z obecności Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku, podziękowała 
(zaznaczając, że nie do końca szczerze) za pobocze. Zapytała również, czy w Radaczu są 
planowane chodniki w najbliższym czasie, czy też mają czekać na przebudowę drogi, żeby ten 
chodnik położyć. Zaznaczyła, że Radacz to spora wieś, a jest położone tylko kawałeczek 
chodnika z jednej strony, jest niebezpieczny zakręt, a dzieci chodzą do szkoły. 
  Sołtys Sołectwa Dąbie Danuta Cywińska zwróciła się do Dyrektora PZD o położenie chodnika 
na odcinku, gdzie ludzie dochodzą do pracy. Mają zrobioną ładną zajezdnię dla autobusu  
i należałoby jeszcze położyć kawałek chodnika w stronę zakładu. 
  Sołtys Sołectwa Uniemino Barbara Czyżewska zwróciła się z prośbą do Dyrektora PZD  
o naprawę odcinka brukowanego drogi Okole-Uniemino, bo są duże koleiny. 
  Sołtys Sołectwa Ciemino Elżbieta Barańska powiedziała, że na ostatnim spotkaniu u Pana 
Starosty razem z sołtysem Tadeuszem Deptułą rozmawiali o naprawie drogi na odcinku Jeleń- 
Silnowo przez Ciemino i Łączno. Ustalono wówczas termin naprawy tej drogi na rok 2017. 
Zapytała, czy ten termin jest aktualny. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil na wstępie podziękował za zgłoszone przez sołtysów 
informacje oraz uwagi i stwierdził, że nie są niczym obcym. Po tym udzielił następujących 
odpowiedzi: 
1. Odnośnie poboczy w Radaczu powiedział, że problem poboczy przy drogach powiatowych 

to nie jest tylko problem drogi od 172 poprzez Radacz do Juchowa. Na wszystkich 
drogach, które mają asfalt o szerokości 3m, 3,5m czy 4 m, występuje ten sam problem tj.  
w Gminie Szczecinek, Grzmiąca i Borne Sulinowo. Wyjaśnił, że to pobocze w Radaczu 
wykonali z materiału twardego, którego woda nie zabierze. Są miejsca, gdzie jeszcze 
trzeba będzie poprawić, ale roboty im się piętrzą, bo mają dużo prac do wykonania, a ludzi 
mają ile mają. Nie uda im się zrobić wszystkiego w krótkim okresie czasu i wszystkich 
usatysfakcjonować. Ustosunkowując się do poruszonej kwestii budowy chodnika  
w Radaczu powiedział, że wystąpili do Zarządu Powiatu z prośbą o przejęcie części gruntu 
na łuku, żeby zlokalizować zatoczkę autobusową. Jest to teren należący do Agencji 
Nieruchomości Rolnych i procedura trwa. Dopiero jak ten teren zostanie przejęty, można 
będzie można rozmawiać o jakichś działaniach. Mają Radacz na uwadze, żeby rozwiązać 
sprawę z placem, z zatoką autobusową i bezpiecznym przejściem na drugą stronę. 

2. W sprawie poruszonej przez sołtysa sołectwa Dąbie powiedział, że Powiatowy Zarząd 
Dróg troszeczkę Dąbie usatysfakcjonował wykonaniem chodnika, który w tej chwili jest. 
Inne miejscowości też czekają w tej gminie na chodniki, a Dąbie zostało w miarę 
uporządkowane. Stwierdził, iż na razie nie powie, że to zrobią, ale jak będzie wola 
współpracy gminy i powiatu, to do tematu można wrócić. Na pewno w tym roku nie 
zostanie wybudowany chodnik, o który wnosi sołtys sołectwa Dąbie. 

3. Odnośnie naprawy odcinka brukowanego drogi Okole-Uniemino powiedział, że musi 
sprawdzić i wtedy odniesie się do tematu. 

4. W kwestii drogi Jeleń-Ciemino powiedział, że decyzje odnośnie inwestycji na drogach 
powiatowych podejmuje Zarząd Powiatu, więc to pytanie nie do niego i nie odpowie na 
nie. Na rok 2017 raczej inwestycji szerszej tam nie będzie, natomiast sukcesywnie będą 
wykonywać nakładki. Na pewno w okolicach Łączna przed samym wjazdem do 
miejscowości na łuku będą naprawiać drogę i pobocza. 
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Następnie poinformował, jakie nakładki będą realizowane w 2016 roku: 
1) łuki w Dolnym Silnowie, 
2) na odcinku od Silnowa do Uniemina, 
3) w Piławie, 
4) na odcinku Kądzielna-Juchowo, 
5) na odcinku Juchowo-Obrąb (w stronę skrzyżowania), 
6) przełożenie chodnika w miejscowości Silnowo, 
7) przeprofilowanie odcinka drogi gruntowej przez las Starowice-Jeziorna. 

  Sołtys Sołectwa Silnowo Mirosława Balawender zwróciła się do Dyrektora PZD o lustro 
wyjazdowe z ulicy Krótkiej w Dąbrowicy na drogę powiatową. Jest tam duże zagrożenie 
bezpieczeństwa, bo jest bardzo wąsko, samochody się nie mieszczą. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, że musi otrzymać wystąpienie z gminy albo od 
niej jako sołtysa w tej sprawie. 
 
Sołtys Sołectwa Silnowo Mirosława Balawender powiedziała, że w ubiegłym roku wysłała do 
nich 2 pisma i na jedno pismo nie otrzymała odpowiedzi. 
 
Dyrektor PZD powiedział, że jak pismo było kierowane do nich, to musiało trafić na Komisję 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która sprawdza i podejmuje decyzje, czy to jest 
uzasadnione czy nie. 
 
Sołtys Sołectwa Silnowo Mirosława Balawender powiedziała, że nie otrzymała na nie 
odpowiedzi, a pismo to złożyła u nich w biurze. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, że sprawdzi, dlaczego odpowiedź nie wpłynęła. 
 
Radna Elżbieta Niepelt korzystając z obecności Dyrektora PZD powiedziała, że w całości 
podpisuje się pod prośbą sołtysa sołectwa Radacz z dużym naciskiem na pobocze, bo uważa, 
że te wielkie gruzy są niebezpieczne. Jadąc rowerem i zjeżdżając na pobocze przy upadku 
można zrobić sobie krzywdę. Wie, że mieszkaniec Radacza wysyłał do nich mejlowo zdjęcie. 
Następnie poinformowała, że na wysokości skrzyżowania drogi do miejscowości Obrąb 
powstała dosyć duża wyrwa w asfalcie. W związku z planowanym przejęciem od Agencji 
Nieruchomości Rolnych części działki w Radaczu zapytała, czy jest tam również planowane 
miejsce na chodnik. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, że jest to związane z poszerzeniem placu 
drogowego tak, żeby była zatoka, chodnik i dojście.   
  Sołtys Sołectwa Juchowo Irena Lis zwracając się do Dyrektora PZD powiedziała, że jest 
problem w m. Kądzielna w miejscu, gdzie jest mostek. Robi się tam już duży uskok, że trudno 
zjechać. 

 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, że w tym roku będą robić pierwszy obiekt 
inżynierski na tej drodze, tj. pierwszy mostek przed Mosiną, łącznie z odcinkiem 2 km drogi 
od Trzesieki. Następnie będą robić drugi obiekt inżynierski przed Mosiną na kanale i dopiero 
trzeci obiekt inżynierski w m. Kądzielna. Są to obiekty inżynierskie wymagające przebudowy, 
bo ich konstrukcja jest naruszona zębem czasu. Jeżeli Zarząd Powiatu zgodzi się na przyszły 
rok na te przebudowy, to korzystając z tzw. rezerwy Ministerstwa Infrastruktury na obiekty 
mostowe będą starać się je zrobić. Przypomniał, że z tych środków na naszym terenie zostały 
już wykonane takie obiekty w Starowicach, Międzylesiu. Aktualnie idą drogą od Szczecinka 
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do Juchowa. Jeśli Starosta i Zarząd Powiatu zgodzą się na to, żeby przygotować dokumentację 
i wniosek na rok przyszły, to wówczas byłby zarejestrowany kolejny obiekt inżynierski,  
a potem zostanie tylko takie obiekt w m. Kądzielna. Aktualnie tylko doraźnie będą tam 
zabezpieczać. 

 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 8 pn. "Wolna 
Trybuna.". 
 
 
Ad 8.  
W punkcie sesji Wolna Trybuna głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. "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.". 
 
 
Ad 9.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali dość wyczerpującą 
informację zawierającą roboty wykonane na drogach powiatowych w 2015 roku na terenie Gminy 
Borne Sulinowo oraz planowane do wykonania roboty w 2016 roku. 
Powyższa informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 
Przewodniczący RM przypomniał, że Dyrektor PZD już wspomniał o planowanych do wykonania 
w 2016 roku inwestycjach dotyczących nakładek na drogach powiatowych w Gminie Borne 
Sulinowo, ale może jeszcze chciałby coś dopowiedzieć. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil powiedział, że informację ilościową radni otrzymali, natomiast 
wartościowo w ubiegłym roku na Gminę Borne Sulinowo zostało wyasygnowanych prawie 5 mln 
zł z budżetu powiatu. Największa inwestycja jaka była prowadzona to Ulica Wojska Polskiego 
(koszt prawie 3.800.000,00zł). Ponadto wykonano nakładki na odcinkach dróg powiatowych:  
Kądzielna-Juchowo (koszt 66.000,00zł), Silnowo-Uniemino (koszt 46.000,00zł), Obrąb-Juchowo 
(koszt 69.000,00zł) i Ciemino-Łączno (koszt 31.000,00zł). Przebudowa ul. Wojska Polskiego była  
inwestycją z jednej strony sztandarową, a z drugiej strony inwestycją niezwykle trudną z tego 
powodu, że zbyt późno ją rozpoczęto. Przeżywali chwile grozy, bo termin wykonania 
nieubłaganie się zbliżał, ale aura była korzystna i praktycznie do końca grudnia można było kłaść 
asfalt. Pewne rzeczy zostały dokończone w marcu i kwietniu br. Chciałoby się realizować takich 
inwestycji więcej, ale jest to związane z zasobnością powiatu. Ta inwestycja została zrealizowana 
w ramach programu przebudowy dróg lokalnych ze wsparciem finansowym Gminy Borne 
Sulinowo, przy znacznym udziale budżetu powiatu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwracając się do Dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg powiedział, że ta inwestycja bardzo pozytywnie zmieniła wygląd tej części Bornego 
Sulinowa. W imieniu mieszkańców Bornego Sulinowa złożył dla niego i dla Zarządu Powiatu 
podziękowania za tą współpracę. Chcielibyśmy takich inwestycji robić więcej ku pożytkowi nas 
wszystkich. Po tym zgłosił dwie uwagi dotyczące dróg powiatowych w Bornem Sulinowie. 
Powiedział, że mieszkańcy zgłaszali mu kilkakrotnie sprawę skrzyżowania Al. Niepodległości  
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z ul. Wojska Polskiego. Idąc w kierunku cmentarza przy parkingu jest wspólny chodnik ze ścieżką 
rowerową. Jest tam znak zakazu ruchu rowerami ustawiony na granicy między tą ścieżką i tym 
chodnikiem. Osoby znające przepisy ruchu drogowego zatrzymują się skonsternowani i nie 
wiedzą, co dalej począć. Uważa, że należy albo usunąć ten znak i zrobić poziomy znak na ścieżce 
rowerowej, albo go przesunąć z drugiej strony albo w inne miejsce, że ten zakaz dotyczy tylko 
chodnika. Druga uwaga dotyczy odcinka drogi przy rondzie nadarzyckim (ul. Wojska Polskiego  
i kawałek ul. Orła Białego). Tam jest asfalt i ludzie zjeżdżający z ronda nie mogą zjechać 
łagodnie, bo jest tam krawężnik o wysokości od 12 do 15 cm, więc nie mogą włączyć się 
bezpiecznie w ulicę Orła Białego. Uważa, że jest to czeski błąd, bo ktoś jakby siadł na rower  
i przejechał się tamtędy, to od razu by to wyłapał. Natomiast jak się jedzie samochodem, wszystko 
wygląda dosyć dobrze. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, że w tamtym miejscu kończy się ścieżka rowerowa 
i rowerzysta zmuszony jest w ten sposób do zejścia z roweru i bezpiecznego włączenia się do 
ruchu. Natomiast obniżenie tego krawężnika stwarzałoby zagrożenie dla pojazdów 
wyjeżdżających z ronda, bo rowerzysta mógłby zjechać nie patrząc co się dzieje. Wcześniej jest 
znak "koniec ścieżki rowerowej" i jeżeli chcę wejść na ulicę, to schodzę z roweru, podobnie jak 
przez pasy nie przejeżdżamy rowerem, tylko przechodzimy z rowerem prowadząc go za 
kierownicę. Odnosząc się do pierwszej uwagi powiedział, że w przyszłym tygodniu ma być 
przegląd i zwróci uwagę na to oznakowanie. 
 
Radny Zbigniew Maltański w imieniu radnego Henryka Sigla poruszył temat zdjęcia pobocza przy 
drodze Jelonek-Jeleń. Po tym powiedział, że na drodze na Czarne Małe w Łubowie jest przepust 
na wysokości byłej oczyszczalni ścieków, który jest bardzo zarośnięty, słupki są w rowie, a jest to 
dość głęboki rów i czas najwyższy to miejsce oznakować. 
 
Radny Dariusz Palicki zabrał głos odnośnie ulicy Wojska Polskiego. Zapytał, czy w projekcie 
przebudowy tej ulicy były uwzględnione ławeczki. Trasa rowerowa ma wspaniałe walory 
turystyczne, wielu mieszkańców Bornego Sulinowa jeździ na rolkach, rowerach i chcieliby 
odpocząć. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, że z tego co pamięta, to ustawienie ławek było po 
stronie gminy. Były przewidziane miejsca na ławki (w obrębie przystanku autobusowego i trochę 
wcześniej), natomiast przy ścieżce rowerowej nie były przewidziane. 
 
Radny Arkadiusz Malarski podziękował Dyrektorowi PZD za te inwestycje, które zostały 
zrealizowane na terenie Silnowa i okolicznych miejscowości w sołectwie Silnowo. Przyznał, że od 
wielu lat parę rzeczy zostało dobrze zrobionych i prosiłby o więcej. Prosił również o to, o co prosi 
od dłuższego czasu, a mianowicie o tablice wjazdowe do miejscowości Silnowo oznaczające 
obszar zabudowany (są bardzo zniszczone) i urządzenie przystanku w miejscowości Osiczyn. O to 
proszą mieszkańcy, bo jest tam kilkoro dzieci. Prosił, żeby ten temat nabrał rozpędu. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odnośnie przystanku powiedział, że ustawienie wiaty jest po 
stronie gminy. 
 
Radny Arkadiusz Malarski powiedział, iż nie chodzi o wiatę, tylko o znak, że jest tam przystanek, 
bo kierowca ma problem, żeby tam się zatrzymywać. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal nawiązując po poruszonej kwestii ławek przy ul. Wojska 
Polskiego powiedział, że drugi projekt nie uwzględniał tych ławek. W tej chwili są zamówione 
ławki oraz kosze i zostaną ustawione w kilku newralgicznych miejscach przy tej ulicy. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podsumowując debatę na temat dróg powiatowych 
zwrócił się do Dyrektora PZD i stwierdził, że chwalą go i uważa, że będzie chętnie odwiedzał 
naszą gminę i zaszczycał swoją obecnością. Te troski, które wyrażali sołtysi i radni, sprowadzają 
się do jednego, żeby wspólnie rozwiązywać te problemy. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, że od tego są, mają swoje zadania, wszystkie uwagi 
przyjmują i na te, na które mogą od razu zareagować i zrealizować, to czynią, a na niektóre po 
prostu trzeba poczekać. Nie są cudotwórcami, dysponują określonym budżetem, sprzętem  
i potencjałem ludzkim. Muszą godzić interesy, tym bardziej, że działają nie tylko na terenie 
Gminy Borne Sulinowo, ale i na terenie gmin przyległych. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 10 pn. "Informacja na temat 
utrzymania dróg, ulic i placów gminnych, realizacja zadań inwestycyjno-remontowych w 2015 r., 
plany na rok 2016.". 
 
 
Ad 10.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że wszyscy radni otrzymali pisemną 
informację na temat utrzymania dróg, ulic i placów gminnych, realizacji zadań inwestycyjno-
remontowych w 2015 r., planów na rok 2016.  
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Powiedział też, że temat był również omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
i zwrócił sie o opinię komisji. 
 
Radny Zbigniew Maltański w imieniu Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 

"Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się z informacją na temat utrzymania dróg, 
ulic, placów gminnych i realizacji zadań inwestycyjno-remontowych w 2015 roku oraz 
planowanych i częściowo zrealizowanych zadań na 2016 rok. 

Przewidziane do realizacji zadania w 2015 roku zostały zrealizowane zgodnie  
z ustalonym planem w odniesieniu do przyjętych w budżecie Gminy Borne Sulinowo środków 
finansowych na te zadania. 

Komisja stwierdza, że środki finansowe na utrzymanie dróg gminnych nie są adekwatne do 
potrzeb, jednakże rozumiejąc trudną sytuację finansową gminy i ogrom innych zadań 
przypisanych do realizacji gminie uważa, że podejmowane zadania inwestycyjno-remontowe  
w zakresie dróg gminnych są zadowalające w stosunku do możliwości finansowych. 

Planowane na 2016 rok zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych również zostały 
dostosowane do uchwalonych w budżecie Gminy Borne Sulinowo środków finansowych. 
 Cieszy fakt realizacji wniosku komisji, zgłoszonego w ubiegłym roku, w sprawie 
planowania w budżecie Gminy Borne Sulinowo na dany rok po jednej inwestycji drogowej, 
współfinansowanej z dotacji Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na 
przebudowy dróg do gruntów rolnych. 
 Dobrym rozwiązaniem jest także realizacja koszeń traw w pasach drogowych i na placach 
gminnych przez sołectwa, które posiadają kosiarki. Przy bardzo ograniczonych środkach 
finansowych na te zadania, zakup tylko paliwa i materiałów eksploatacyjnych pozwolił na 
kilkukrotne koszenie traw w ciągu roku. Przy zleceniu tego zadania dla firmy zewnętrznej środki 
finansowe przewidziane w budżecie gminy wystarczyłyby tylko na jedno koszenie. 
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Również z uwagi na to, że w budżecie gminy zaplanowano niewielkie środki finansowe na 
bieżące remonty dróg gminnych, wiele doraźnych napraw realizowanych jest przez gminną 
brygadę remontowo-budowlaną. 

Reasumując Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała realizację zadań 
dotyczących utrzymania dróg gminnych w 2015 roku oraz planowane i częściowo zrealizowane 
zadania w tym zakresie przewidziane na 2016 rok.". 
 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos odnośnie 
przedłożonej informacji bądź o coś zapytać. 
 
Radny Dariusz Palicki zwrócił się z zapytaniem do Kierownika Referatu Inwestycji, czy podjął 
jakieś działania odnośnie witacza na ulicy Konopnickiej. Ponadto zapytał, czy podjęto działania 
dotyczące miejsc postojowych przy ul. Konopnickiej, bo ciągle jest problem przy księgarni. 
Zdarza się, że jak 3 czy 4 samochody tam staną, to jest problem z przejazdem. Powiedział, że 
obok "Willi pod akacjami" jest miejsce bardzo zakrzaczone i jakby usunięto te zakrzaczenia, 
byłaby możliwość zaparkowania. 
 
Kierownik Referatu Inwestycji Krzysztof Zając odpowiedział, że systematycznie zakrzaczenia 
usuwamy również przy pomocy firmy zewnętrznej np. PUK Sp. z o.o. lub w sytuacjach 
bezpośrednich naszą grupą remontowo-budowlaną. Zakrzaczenia, o których mówił radny Palicki 
też są w planach, ale były pilniejsze jeszcze sprawy. Natomiast w zakresie tablicy z nazwą ulicy, 
takie zamówienia będą realizowane w czerwcu i dopiero zostanie uzupełniona tam tablica. 
 
Radny Arkadiusz Malarski zapytał, czy będzie w tym roku kontynuowana sprawa znaków  
z numerami posesji, bo w niektórych miejscowościach są wystawione, a w niektórych nie są. 
 
Kierownik RI Krzysztof Zając odpowiedział, że tak. 
 
Radny Arkadiusz Malarski zapytał, czy będzie można w Silnowie oznakować drogę przy strefie, 
na której obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Powiedział, że biega 
tam dużo dzieci, a ludzie dosyć szybko jeżdżą, a ponadto niesamowicie się z tej drogi kurzy. 
 
Kierownik RI Krzysztof Zając odpowiedział, że znaki z numerami posesji będą w tym roku 
realizować. Są w trakcie przygotowywania zakresu i jednym zamówieniem znaki zostaną 
zakupione, prawdopodobnie jeszcze w czerwcu. Natomiast w zakresie ograniczenia prędkości na 
tej drodze w Silnowie, sprawa zostanie przeanalizowana i podejmiemy decyzję. Jest to droga 
wewnętrzna, więc nie wymaga uzgodnienia z komisją drogową.  
 
Radny Rafał Turlej powiedział, że mieszkańcy zgłaszają mu problem miejsc parkingowych przy 
ul. Słowackiego. Zapytał, czy jest możliwość wykonania takich miejsc, jak jest to wykonane przy 
ul. Konopnickiej i Chopina. 
 
Kierownik RI Krzysztof Zając odpowiedział, że akurat mieszkańcy budynku przy ul. Słowackiego 
13 bardzo roszczeniowo zwrócili się o realizację takich miejsc postojowych. Dlatego dotarł do ich 
pozwolenia na budowę, gdzie mają zaprojektowane na swoim terenie miejsca postojowe, których 
nie zrealizowali. Oprócz tego w pasach drogowych udostępniamy w miarę możliwości (tam, gdzie 
teren pozwala) na budowę takich miejsc wspólnie z daną wspólnotą. Przekazujemy materiał taki 
jaki posiadamy np. kostkę granitową, ale we współudziale finansowym wspólnoty. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski w uzupełnieniu wypowiedzi Kierownika Referatu 
Inwestycji powiedział, że dzięki temu udało się na terenie Bornego Sulinowa zrobić dużo 
parkingów. Szczególnie w ostatnim czasie w pasie drogowym przy ul. Konopnickiej i ul. Chopina. 
Tam bardzo pozytywnie się zmieniło. 
 
Radny Dariusz Palicki podziękował Zastępcy Burmistrza, Kierownikowi Referatu Inwestycji - 
osobom, które były w to zaangażowane, za parking przy ul. Szpitalnej. Przypomniał, że na 
początku był problem, ale okazało się, że można i bardzo to ułatwiło parkowanie samochodów 
oraz udrożniło ruch. 
 
Radna Irena Lis (sołtys sołectwa Juchowo) zwróciła uwagę, że w tych materiałach, które 
otrzymała, jest zadanie 3. Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie 
miasta i gminy Borne Sulinowo. Z informacji wynika, że realizowane są: budowa zatoki 
parkingowej przy ul. Szpitalnej, remont chodników przy ul. Parkowej, Wrzosowej i Brzechwy 6  
w Bornem Sulinowie. Nie ma nic co się robi w gminie (na terenach wiejskich). Są miejscowości 
wiejskie, gdzie nie ma nawet placu zabaw, nie ma nic i tak naprawdę nie wiadomo, czy coś 
dostaną, bo wszystko się kręci wokół miasta. Jest zadanie 2. Remonty i przebudowa dróg 
gminnych, gdzie wykonywane są: remont ul. Krótkiej, przebudowa ul. Turystycznej i Sportowej  
w Bornem Sulinowie. Zwróciła uwagę, że wszystko dotyczy tylko miasta Borne Sulinowo. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odpowiedział, że dzięki współpracy wspólnot 
mieszkaniowych i współfinansowania przez wspólnoty inwestycji takich jak parkingi, możliwe 
były one do zrobienia. Wspólnoty partycypowały w kosztach robocizny a gmina kupowała tylko 
materiał. Gdyby takie inicjatywy były na terenach wiejskich, też by można było zrobić więcej. 
Skala problemów jest ogromna i chciałoby się wszędzie na terenach wiejskich robić place zabaw, 
drogi, chodniki. Nikt nie jest temu przeciwny, ale jesteśmy ograniczeni finansowo. Gdyby były 
większe dochody gminy, na pewno takie rzeczy chętnie byśmy realizowali. 
 
Radny Arkadiusz Malarski zauważył, że radnej Lis bardziej chodziło o proporcje w jakiej są 
wykonywane inwestycje na terenie wiejskim i na terenie miasta. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, że jest to problem, nad którym możemy się 
pochylić, ale nie na dzisiejszej sesji. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal zauważył, że w tej informacji w pierwszej pozycji jest 
Łubowo, gdzie zaplanowano środki w wysokości 400.000,00zł. Natomiast na pozycje wymienione 
przez radną Lis zaplanowano środki w wysokości 200.000,00zł na wszystko. 
Następnie powiedział, że nakłady na drogi na rok 2016 stanowią kwotę 1.600.000,00zł 
praktycznie ze środków własnych, a kiedyś marzyliśmy o milionie złotych, żeby przeznaczać na 
drogi. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że co roku staramy się zrobić jedną drogę. 
Przez 70 lat na terenie naszej gminy zrobiono tylko jeden odcinek drogi od podstaw o długości 
około 2 km. To jest skala problemu, z jakim mamy do czynienia i z dnia na dzień tego nie 
zmienimy. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 11 pn. 
"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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Ad 11.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali 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. 
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Problemem tym zajmowały się również komisje problemowe Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie i zwrócił się o opinie komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię komisji w brzmieniu: 
 "Komisja Rozwoju na posiedzeniu w dniu 30 maja 2016 r. analizowała 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. 

 
Po zapoznaniu się z powyższym sprawozdaniem Komisja Rozwoju nie wniosła uwag dotyczących 
wykorzystania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Gminy Borne 
Sulinowo. Podejmowane przez lokalne kluby i stowarzyszenia działania - wsparte środkami 
publicznymi z budżetu Gminy Borne Sulinowo - w wielu przypadkach miały charakter 
edukacyjny, profilaktyczny, prozdrowotny, kulturalny oraz wspierający aktywność dzieci, 
młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Borne Sulinowo. Organizacje pozarządowe mogły 
liczyć nie tylko na wsparcie finansowe samorządu, ale również na pomoc merytoryczną 
pracowników Urzędu Miejskiego, którzy m.in. udzielali  pomocy w aplikowaniu o środki unijne. 
Organizacje pozarządowe ubiegały się dotację w ramach otwartego konkursu ofert oraz w trybie 
tzw. „małych grantów”. Wiele z organizacji podjęło się realizacji zadań samodzielnie, czego 
efektem były różnego rodzaju szkolenia, jednodniowe imprezy, festyny, rajdy dedykowane 
różnym środowiskom społecznym z Gminy Borne Sulinowo.  

 Zdaniem Komisji „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.” został 
zrealizowany bez zastrzeżeń.". 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Radny Zbigniew Maltański w imieniu Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej  
przedstawił opinię komisji w brzmieniu: 
 "Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem 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., Komisja Budżetowo-
Gospodarcza nie wniosła uwag do realizacji przedmiotowego Programu, w tym wykorzystania 
dotacji przez organizacje pozarządowe. Wykorzystanie dotacji przez organizacje pozarządowe, 
które zostały przyznane w drodze konkursów organizowanych przez Burmistrza Bornego 
Sulinowa oraz udzielonych w trybie pozakonkursowym, nie budzi zastrzeżeń. Z przedłożonego 
sprawozdania wynika, że dotacje udzielone organizacjom w 2015 roku zostały prawidłowo 
rozliczone.". 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do Sprawozdania 
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 2014 r. 
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Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 12 pn. "Przedstawienie 
oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Borne Sulinowo za rok 2015.". 
 
 
Ad 12.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali informację na temat 
oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok.  
Powyższe opracowanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Poinformował, że w sesji uczestniczy Kierownik Sekcji Służb Socjalnych w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Mariola Siniarska. 
Po tym zwrócił się do radnych, czy mają jakieś uwagi bądź pytania do przedstawionej oceny 
zasobów pomocy społecznej. 
 
Żaden radny nie zabierał głosu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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 zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej oznaczonej działką nr 408/1, położonej w m. Krągi). Po tym zwrócił się o opinię 
Komisji Budżetowo-Gospodarczej odnośnie projektu uchwały. 
 
Radny Zbigniew Maltański w imieniu Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
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 XXIV/239/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 maja 2016r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  
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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 408/2, położonej w m. Krągi). Po tym zwrócił się o opinię 
Komisji Budżetowo-Gospodarczej odnośnie projektu uchwały. 
 
Radny Zbigniew Maltański w imieniu Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
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 XXIV/240/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 maja 2016r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
 
13.3 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej oznaczonej działką nr 408/3, położonej w m. Krągi). Po tym zwrócił się o opinię 
Komisji Budżetowo-Gospodarczej odnośnie projektu uchwały. 
 
Radny Zbigniew Maltański w imieniu Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
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 XXIV/241/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 maja 2016r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  
 
13.4 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej oznaczonej działką nr 408/4, położonej w m. Krągi). Po tym zwrócił się o opinię 
Komisji Budżetowo-Gospodarczej odnośnie projektu uchwały. 
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Radny Zbigniew Maltański w imieniu Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
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 XXIV/242/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 maja 2016r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  
 
13.5 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej oznaczonej działką nr 408/5, położonej w m. Krągi). Po tym zwrócił się o opinię 
Komisji Budżetowo-Gospodarczej odnośnie projektu uchwały. 
 
Radny Zbigniew Maltański w imieniu Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
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 XXIV/243/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 maja 2016r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  
 
13.6 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego 
nr 9 przy Al. Niepodległości 30B w m. Borne Sulinowo). Po tym zwrócił się o opinię Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej odnośnie projektu uchwały. 
 
Radny Zbigniew Maltański w imieniu Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
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 XXIV/244/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 maja 2016r.  
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  
 
13.7 
 
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. części tj. 647,51 m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 103/2 w m. 
Rakowo). Po tym zwrócił się o opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej odnośnie projektu 
uchwały. 
 
Radny Zbigniew Maltański w imieniu Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
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 XXIV/245/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 maja 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 18 do 
protokołu.  
 
13.8 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. części tj. 225 m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 62/6  
w m. Radacz). Po tym zwrócił się o opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej odnośnie projektu 
uchwały. 
 
Radny Zbigniew Maltański w imieniu Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
powiedział, że komisja wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przypomniał, że Sołtys Jaskółka Halina podnosiła 
problem, że ten maszt nie jest oświetlony. Natomiast radny Gorgol podpowiadał mu, że ten maszt 
nie musi być oświetlony. 
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Radny Mariusz Gorgol powiedział, że na terenie leśnictwa, w którym pracuje, ma postawiony 
maszt, który też nie jest oświetlony. Kiedyś złożył zapytanie do Nadleśnictwa, dlaczego ta wieża 
nie jest oświetlona i uzyskał odpowiedź, że nie ma takiego obowiązku. Wieże są oświetlone 
dopiero od pewnej wysokości. Jeśli ta wieża nie jest oświetlona, to w czym to Pani Jaskółce 
przeszkadza. Ponadto taka wieża nie zostałaby postawiona, gdyby jej oświetlenie byłoby 
wymagane. Natomiast nie wydzierżawienie tego terenu na następne 5 lat, chociaż pewne 
inwestycje zostały poniesione, jest absurdem, bo nie stać nas na zwracanie kosztów. 
 
Innych 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 XXIV/246/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 maja 2016r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do 
protokołu.  
 
13.9 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 7/361 w m. Borne Sulinowo).  
Po tym zwrócił się o opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej odnośnie projektu uchwały. 
 
Radny Zbigniew Maltański w imieniu Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
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 XXIV/247/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 maja 2016r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do 
protokołu.  
 
13.10 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. lokalu użytkowego o pow. 78,70 m2 usytuowanego na nieruchomości oznaczonej 
działką nr 180/18 w m. Piława). Po tym zwrócił się o opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
odnośnie projektu uchwały. 
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Radny Zbigniew Maltański w imieniu Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
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 XXIV/248/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 maja 2016r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 15 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do 
protokołu.  
 
13.11 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. nieruchomości oznaczonych działkami nr 43/1, nr 43/4 oraz części tj. 1961 m2  
z nieruchomości oznaczonej działką nr 43/3 w m. Borne Sulinowo). Po tym zwrócił się o opinię 
Komisji Budżetowo-Gospodarczej odnośnie projektu uchwały. 
 
Radny Zbigniew Maltański w imieniu Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
powiedział, że komisja wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Radny Mariusz Gorgol powiedział, że swego czasu rozmawialiśmy o działce nr 43/3, gdzie 
znajduje się parking i gmina partycypowała w jego budowie, bo dała kostkę. Wówczas ustalono, 
że z tej działki parking ma zostać wydzielony i przekazany do dzierżawy mieszkańcom, którzy  
z niego korzystają. Natomiast na mapce dołączonej do projektu uchwały nie widzi tego 
wydzielenia. Jak wydzierżawimy komuś cały teren, to nie będzie patrzył co tam jest, tylko zajmie 
całość, a mieszkańcy zostaną na lodzie. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal na wstępie powiedział, że na przerwie rozmawiał o tym  
z Przewodniczącym Rady Miejskiej. Wyjaśnił, że projekt uchwały przewiduje, że jest tam parking 
i z tej działki przekazujemy tylko część nieruchomości, nie wydzierżawiamy tego pasa gdzie 
usytuowany jest parking. Poinformował, że zlecono wydzielenie geodezyjne z tej działki terenu 
zajmowanego pod parking na poszerzenie pasa drogowego. Ponadto powiedział, że nikomu nie 
będziemy wydzierżawiać terenu parkingu, bo on służy wszystkim w pasie drogowym. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że słusznie zauważył radny Gorgol, bo 
przygotowanie tej mapy nie jest zrozumiałe dla radnych. Ponadto na tej mapie jest usytuowany 
budynek, którego już nie ma. Natomiast jest parking, którego też nie ma na tej mapie. Dlatego nic 
nie stoi na przeszkodzie, żeby przygotować odpowiednią mapę odzwierciedlającą stan faktyczny 
danej nieruchomości. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIV/249/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 maja 2016r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 15 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do 
protokołu.  
 
13.12 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu 
ich pobierania. Po tym zwrócił się o opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju 
odnośnie projektu uchwały. 
 
Radny Zbigniew Maltański w imieniu Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIV/250/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 maja 2016r.  
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  
 
13.13 
 
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. 
 
Radny Zbigniew Maltański w imieniu Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
powiedział, że komisja wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja również pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXIV/251/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 maja 2016r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  
 
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 25 i nr 26 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 14 pn. "Interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych.". 
 
 
Ad 14.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poinformował, że wpłynęła odpowiedź na interpelację, 
zgłoszoną przez niego na ostatniej sesji dotyczącą przeprowadzonych wycinek drzew na działkach 
w pobliżu Willi Dubynina. Zachęcił do zapoznania się z treścią odpowiedzi, która znajduje się na 
stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej i samorządów lokalnych. 
 
W punkcie sesji "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głos zabrali: 
  Radna Elżbieta Niepelt poruszyła temat plaży nad jeziorem w Radaczu. Powiedziała, że jest 

tam jakieś dojście do tej plaży. Zbliża się sezon letni, dzieci korzystają z tej plaży, ale niepokoi 
ją, że nie ma możliwości dojazdu w razie "W" karetki pogotowia. Z jednej strony ktoś kiedyś 
wykopał sobie rów i rowerem czy motorem można przejechać, ale samochód chyba nie 
przejedzie. Nie wie z kim rozmawiać i jak rozmawiać w tej sprawie, bo jest to teren prywatny. 
Jest to poważny problem i dobrze jest, dopóki nic się nie dzieje. Powiedziała, iż nie oczekuje 
teraz odpowiedzi, bo wie, że nie jest to prosta sprawa. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, iż w tym przypadku mamy sytuację taką, 
że na pewno nie jest to żadna forma kąpieliska, tj. nie jest to kąpielisko wydzielone zgodnie  
z przepisami. Jest to miejsce wykorzystywane do kąpieli przez mieszkańców, ale nie jest to 
miejsce zorganizowane w jakiś sposób. Ten dojazd nie jest zorganizowany i nie jest to miejsce 
wyznaczone do kąpieli przez gminę. Jest to jakieś "dzikie miejsce" i każdy korzysta z wody  
i z tego terenu na własną odpowiedzialność. Nie jest to miejsce zorganizowane, żeby gmina 
przejęła na siebie odpowiedzialność. Tym niemniej powiedział, że temat rozezna. 
  Radny Mariusz Gorgol nawiązał do wcześniej poruszonej kwestii inwestycji prowadzonych  
w mieście Borne Sulinowo, a mianowicie, że miasto pięknie się rozwija a na wsi nic się nie 
dzieje. Zwracając się do sołtysa Sołectwa Juchowo powiedział, że analizując pkt 11 porządku 
obrad, na współpracę ze stowarzyszeniami gmina przeznaczyła 260.000,00zł. Analizując 
tabelę, którą otrzymali, prosił przeczytać ile z tego otrzymało Juchowo. Rozumie, iż mówi się 
dużo, że w mieście robi się pewne rzeczy, ale jeśli ktoś chce być aktywnym, to niech pozyska 
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środki. Przewodniczący RM mówił, że to wspólnoty mieszkaniowe wychodzą z inicjatywą do 
Urzędu i to wspólnoty organizują szereg rzeczy, które później są odzwierciedlone w naszym 
budżecie. Jest szereg stowarzyszeń na terenie gminy i z tego co wie żadne nie chce skorzystać 
z pieniędzy, które są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców tej gminy. Dlatego prosił, 
żeby nie mówić, że tylko Borne, Borne i tylko Borne. Poinformował, że pochodzi  
z miejscowości Jeleń i tam też jest stowarzyszenie. Jednak tak działają strasznie, że zespół 
ludowy, który tam śpiewa, nie mógł się dogadać ze stowarzyszeniem i nie mógł pozyskać 
środków. Krzyczenie, że ktoś coś robi i składanie zarzutów, jest dla niego nie na miejscu. 
Następnie zacytował punkt z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 
października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. 
U. Nr 186, poz.1245): 
"Podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć 
wychowawczo-opiekuńczych dla uczniów, informując o tym rodziców.". Powiedział, że mówi 
o tym dlatego, iż doszły do niego słuchy, że jedna szkoła chce 1 dzień wcześniej zakończyć 
rok szkolny, nie będzie zajęć i nie wie, jak to się będzie przekładać. Przypomniał, że jest to 
dzień wolny od zajęć dydaktycznych (szkoła podstawowa - 6 dni, gimnazjum - 8 dni), a nie 
zamknięta szkoła. W ubiegłym tygodniu rozmawiał z Panią Wojciechowską, która 
powiedziała mu, że w szkołach wiejskich nie ma dojazdu. Po tym zwrócił się z zapytaniem do 
Sekretarza Gminy, czy taki fakt ma miejsce. Wg niego umowa na dowóz dzieci do szkół 
zawarta jest na cały rok szkolny i autokar powinien być dostępny dla dzieci, które chcą 
dojechać i w tej szkole bawić się, skakać. Wg niego szkoły powinny być otwarte. 
 
Sekretarz Gminy Anna Gałązka odpowiedziała, że radny Gorgol ma rację, bo 6 dni dodatkowo 
wolnych od zajęć dydaktycznych ma szkoła podstawowa i 8 dni gimnazjum. Zgodnie  
z przepisami dyrektorzy szkół do 30 września muszą powiadomić organ prowadzący, jakie dni 
wyznaczają sobie jako dni dodatkowo wolne. Nie jest natomiast prawdą, że nie ma dojazdu, 
chyba, że dyrektor szkoły poinformował wszystkich rodziców i ma zwrotne potwierdzenie, że 
dzieci nie wymagają opieki. Nie da się przysłowiowo pociąć, czy faktycznie Pani 
Wojciechowska te wszystkie informacje sprawdza. Wie, iż zdarzało się w ubiegłym roku, że 
przy takiej sytuacji np. w Łubowie rodzice interweniowali i przyjechało Kuratorium na 
kontrolę. 
 
Radny Mariusz Gorgol zapytał, o jakiej informacji mówiła, że nie ma opieki. Autobus ma 
dojechać, opiekunka ma być i dziecko ma z powrotem wrócić. Wg niego w treści tego 
rozporządzenia jest zapisane wyraźnie, że nie jest to dzień wolny od pracy i szkoła powinna 
funkcjonować normalnie, a dzieci jak chcą dojechać do szkoły - autobus powinien być 
podstawiony i żadnej informacji czy dziecko przyjdzie do szkoły czy nie przyjdzie, nie ma 
prawa być zawarte. W tym rozporządzeniu nic takiego nie ma. Szkoła jest otwarta, dziecko  
i rodzic jeśli wyraża ochotę, ma być świetlica otwarta czy jakieś zorganizowane zajęcia. 
 
Sekretarz Gminy Anna Gałązka stwierdziła, że tak jak powiedział radny, jeśli rodzic wyraża 
ochotę wtedy dyrektorzy szkoły organizują opiekę. Nie jest tak, że szkoły są zamknięte na 
cztery spusty, bo zawsze jest jakaś księgowa, czy sekretarz szkoły. Tym niemniej powiedziała, 
że uwagę radnego Gorgola przekaże Pani Wojciechowskiej i Pani Burmistrz, żeby wzmożyć 
kontrolę w tym zakresie. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iż uważa, że przy okazji omawiania 
działalności szkół warto by było ująć w informacji punkt, jak funkcjonują poszczególne szkoły 
w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych i jak jest zabezpieczona na ewentualność, o której 
wspomniał radny Gorgol. 
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 Arkadiusz  Malarski odniósł się do wypowiedzi radnego Gorgola w kwestii aktywności 

organizacji, które działają na terenie wiejskim. Przypomniał, że organizacja "Silnowo 2020" 
jest stowarzyszeniem mającym kilkunastu członków i zrealizowało w Silnowie projekty  
o wartości 110.000,00zł przy udziale gminy około 8.000,00zł. O tym się nie mówi, a mówi się 
o tym co jest złe, że nie ma aktywności. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przerwał dyskusję na ten temat stwierdzając, że jest 
bardzo ciekawa i interesująca z różnych aspektów patrząc na ten problem. Podkreślił, że 
problem jest tak naprawdę w ludziach i to, że w danej miejscowości jest jedna osoba bardziej 
aktywna powoduje, że o tej miejscowości się mówi a o innej nie. Tak było, tak jest i tak będzie 
i tego nie zmienimy. Chodzi o to, żeby rzeczywiście pobudzać tę aktywność, a wiemy, że to 
jest trudno. 
  Radny Dariusz Palicki powiedział, że mieszka przy ul. Konopnickiej i nie mieli blisko placu 
zabaw. Podjęli uchwałę w swojej wspólnocie i za własne środki kupili zjeżdżalnię, 
piaskownicę, sami zrobili plac zabaw i o niego dbają. Odnośnie parkingów powiedział, że 
12.000,00zł wspólnota wyłożyła dla pracowników, którzy go wykonali oraz wystąpili  
z pismem do gminy o pozyskanie materiału. Stwierdził, że chodzi o współpracę prywatno-
publiczną. 

 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że to działanie współpracy między 
wspólnotami, spółdzielniami mieszkaniowymi wprowadził Pan Tomczak od 2001 czy 2002 roku  
i cały czas jest to rozwijane. 
 
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  
30 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 14.30.  
 
Tematem sesji będą m.in.: 
 
1. Informacja na temat przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego  

w 2016 roku.  
2. Stan przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy Borne 

Sulinowo na 2016 rok. 
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2015 rok, 

sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2015 rok oraz informacji o stanie 
mienia komunalnego Gminy Borne Sulinowo. 
Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2015 

rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2015 rok; 
2) absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2015 rok. 

 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 16 pn. "Zamknięcie sesji.". 
 



23 
 
 
 
Ad 16. 
 W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął XXIV Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 13.00 do godz. 14.40. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 


