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

odbytej w dniu 30 czerwca 2016 r. 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XXV Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 30 czerwca 2016 r. otworzył  

i jej przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej DARIUSZ CZERNIAWSKI.  
 
Na wstępie powitał Burmistrza Bornego Sulinowa Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę 
Burmistrza Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, obecnych na sali kierowników 
jednostek podległych gminie, przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, mieszkańców 
miasta i gminy oraz panie i panów radnych. 
 
Po tym stwierdził, że na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 14 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne. 
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji punktu pn. 
„Przyjęcie wniosków do porządku obrad”. 
Powiedział, że porządek obrad otrzymali wszyscy radni i zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku 
dzisiejszej sesji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zgłosiła poniższe zmiany do porządku sesji, które 
dotyczą wprowadzenia autopoprawek do projektów uchwał w sprawach: 
1) ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór sołtysa (sołectwo 

Kiełpino) - zmianie ulega godzina z 16.00 na 18.00; 
2) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo - 

dodanie w § 11 projektu uchwały na końcu zdania wyrazów: "w granicach administracyjnych 
Miasta Borne Sulinowo". 

Poinformowała, że powyższe autopoprawki zostały przedstawione na posiedzeniach komisji 
problemowych Rady Miejskiej. Poinformowała również, że była propozycja wprowadzenia na 
dzisiejszą sesję projektu uchwały dotyczącej zmiany granic obszaru Natura 2000 - Jezioro 
Śmiadowo. Jednak po rozmowie z radnymi bezpośrednio przed sesją mamy za mało szczegółów, 
mimo że - jak Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa tłumaczyła - jest to 
techniczna tylko nasza opinia. Tym niemniej wstrzymujemy się z podjęciem uchwały do następnej 
sesji. Jeżeli w ciągu 30 dni nie wyrazimy stanowiska, to i tak te zmiany wejdą z mocy prawa. 
Sprawa jeziora Śmiadowo jest dla nas bardzo wrażliwa i musimy dogłębnie poznać temat. Być 
może zwołamy sesję jeszcze w lipcu, ponieważ wszystko wskazuje na to, że będzie gotowa 
zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne 
Sulinowo. Jeżeli zgodnie z zapewnieniami architektów wyrobią się do 15 lipca br. to zaraz po 15-
tym zostanie zwołana sesja na wniosek. 
 
Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 
 Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, że nie zostały zgłoszone przez Panią 
Burmistrz żadne nowe projekty uchwał, tylko zmianie ulega treść dwóch projektów uchwał.  
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W związku z tym nad tymi autopoprawkami będziemy debatować przy omawianiu 
poszczególnych projektów uchwał i wtedy zmienimy ich treść. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 czerwca 2016 r. przedstawiał się następująco: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr XXIV/2016 z 31.05.2016r.).  
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 na temat przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2016 

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

Sulinowo na 2016 rok. 
11. 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. 
 

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

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

gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 52/9, położonej w m. Kłomino); 
3) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 2 lat nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 65/1 w m. 
Silnowo); 

4) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. ogródka działkowego nr 13 znajdującego się na 
nieruchomości oznaczonej działką nr 1/2 w m. Borne Sulinowo); 

5) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. ogródka działkowego nr 14 znajdującego się na 
nieruchomości oznaczonej działką nr 1/2 w m. Borne Sulinowo); 

6) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. ogródka działkowego nr 4 znajdującego się na 
nieruchomości oznaczonej działką nr 1/2 w m. Borne Sulinowo); 

7) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. ogródka działkowego nr 10 znajdującego się na 
nieruchomości oznaczonej działką nr 1/2 w m. Borne Sulinowo); 

8) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (część tj. 160 m2 z nieruch. grunt. oznaczonej działką nr 183 w m. 
Piława); 

9) przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2020  
z perspektywą do 2023 roku; 
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10) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo; 
11) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 

12) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania 
wysokości stawki tej opłaty; 

13) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 

14) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości; 

15) zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody; 
16) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2015 rok; 
17) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie na realizację zadania pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego 
zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo (w kwocie 193.938,96zł); 

18) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2016; 
19) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok; 
20) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2016-2033. 
 

13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
14. Ustalenie terminu następnej sesji. 
15. 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 protokołu poprzedniej 
Sesji Rady Miejskiej”. 
 
 
Ad 3.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że protokół poprzedniej Sesji Rady 
Miejskiej był wyłożony do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Zapytał, 
czy są uwagi do protokołu Nr XXIV/2016 z 31.05.2016 r. 
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołu Sesji Rady Miejskiej Nr XXIV/2016 z 31.05.2016 r.:  za głosowało 14 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Nr XXIV/2016 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z 31.05.2016 r. został 
przyjęty jednogłośnie.  
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 4 pn. "Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.". 
 



4 
 
 
Ad 4.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni wraz z zawiadomieniem  
i materiałami na sesję otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie 
międzysesyjnym. Zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub pytania do informacji zawartych  
w sprawozdaniu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 5 pn. "Informacja radnych 
powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu.". 
 
 
Ad 5.  
Temat nie był omawiany z uwagi na nieobecność radnych powiatowych z terenu Gminy Borne 
Sulinowo. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 6 pn. "Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady.". 
 
 
Ad 6.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
           "W okresie od ostatniej sesji odbyły posiedzenia wszystkie komisje Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie. 
 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza odbyła jedno posiedzenie, na którym: 
1. Oceniono stan przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy 

Borne Sulinowo na 2016 rok. 
2. Wypracowano stanowisko w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Borne Sulinowo za 2015 rok i udzielenia absolutorium. 
3. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na dzień 30 czerwca 2016 r.  
4. Wydano opinię w sprawie nabycia w trybie bezprzetargowym części działki będącej 

własnością Gminy Borne Sulinowo, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, oznaczonej  
w ewidencji gruntów i budynków nr 37/31. 
 

Komisja Rozwoju odbyła dwa posiedzenia, których tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Ocena przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2016 roku, w tym 

podsumowanie wyjazdowego posiedzenia komisji w dniu 21 czerwca br., na którym 
zwizytowano pola namiotowe i kąpieliska. 



5 
 
2. Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2015 rok w zakresie działania 

komisji. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

1) przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2020  
z perspektywą do 2023 roku; 

2) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo; 
3) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 

4) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania 
wysokości stawki tej opłaty; 

5) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 

6) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości; 

7) zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody; 
8) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie na realizację zadania pn. Montaż oświetlenia drogowego  
i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo (w kwocie 
193.938,96zł); 

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

10) zaopiniowania projektu zmiany granic obszaru Natura 2000 - Jezioro Śmiadowo. 
4. Wydanie opinii w sprawie nabycia w trybie bezprzetargowym części działki będącej 

własnością Gminy Borne Sulinowo, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, oznaczonej  
w ewidencji gruntów i budynków nr 37/31. 

 
Komisja Rewizyjna odbyła trzy posiedzenia, na których: 
1. Zapoznała się z wyjaśnieniami Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem 

Sulinowie do zaleceń kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniach 22 marca 
oraz 5, 12 i 14 kwietnia 2016 r. 

2. Rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borne 
Sulinowo za 2015 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz 
informację o stanie mienia komunalnego i na tej podstawie sporządziła wniosek  
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Bornego Sulinowa. 
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bornego 
Sulinowa z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok został zaopiniowany pozytywnie przez 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. 

 
W dniach 26 – 27 maja uczestniczyłem w międzynarodowym seminarium naukowym dotyczącym 
post-zimnowojennych baz wojskowych w Europie Centralnej i Wschodniej pt. The Seminar on the 
Post-Cold War Military Zones in Central and Eastern Europe. Seminarium zostało zorganizowane 
przez Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk z Warszawy oraz Izbę Muzealną  
w Bornem Sulinowie. W seminarium wzięło udział 14 naukowców z 8 krajów (Litwy, Łotwy, 
Estonii, Rosji, Węgier, Czech, Niemiec i Polski). Materiały seminaryjne zostaną wydane przez 
Łotewską Akademię Nauk w specjalnym wydawnictwie w języku angielskim. Spośród 11 
referatów, referaty naukowe związane z Bornem Sulinowem wygłosili: prof. dr. hab. Dagnosław 
Demski, dr Dominika Czarnecka z Polskiej Akademii Nauk Instytutu Archeologii i Etnologii  
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i mgr Dariusz Czerniawski z Izby Muzealnej w Bornem Sulinowie. Seminarium zostało w całości 
sfinansowane przez Polską Akademię Nauk z Warszawy. 
 
W dniach 3 - 4 czerwca uczestniczyłem w II–gim niemiecko – polskim seminarium pt. Od Linde 
do Bornego Sulinowa, w którym moderowałem dyskusję związaną z przeszłością Gminy Borne 
Sulinowo.  
W seminarium uczestniczyło 11 osób z Niemiec, które urodziły się na terenie naszej gminy oraz 
Bornego Sulinowa oraz 3 inne osoby z Polski. Spotkanie to przyniosło szereg nowych wiadomości 
związanych z przeszłością Bornego Sulinowa i terenu naszej gminy. Koszty seminarium w całości 
pokryli uczestnicy seminarium. Szczegółowe materiały z seminarium wraz z fotorelacją 
zamieszczono na stronie internetowej urzędu. 
 
W dniu 18 czerwca oraz 25 czerwca uczestniczyłem w uroczystej kolacji z członkami 
stowarzyszenia z grupy francusko-polskich artystów – freskarzy ze Stowarzyszenia Passeurs de 
Fresques z Troyesi z Opola, którzy przyjechali do Bornego Sulinowa zrealizować projekt  „Freski 
z historią w tle”. W projekcie uczestniczyli również uczniowie Zespołu Szkół im. Bohaterów 
Oflagu IID, w przygotowanych warsztatach, w ramach, których każdy z nich wykonał własny 
fresk techniką stosowaną przez Leonarda da Vinci i Michała Anioła i innych mistrzów włoskiego 
Renesansu. Należy podkreślić, że Borne Sulinowo jest drugim miastem w Polsce gdzie 
realizowano taki projekt. Efektem pobytu naszych gości w Bornem Sulinowie było wykonanie 
dwóch fresków związanych z historią jeńców wojennych z okresu II wojny światowej wg projektu 
doktoranta Katedry Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Jana Kaczmarka  
i Alicji Wujec Kaczmarek z Opola. Dwa niezwykłe freski zostały wykonane w korytarzu BKO  
w Bornem Sulinowie. Inspiratorką, a zarazem uczestniczką projektu była Dominique Sabroux 
szefowa francuskiego stowarzyszenia skupiających artystów freskarzy, której ojciec spędził dwa 
lata w obozie jenieckim Oflag IID Gross Born i kolejne trzy lata w innym obozie na terenie 
niemieckiego Pomorza. Projekt został w całości sfinansowany z wypracowanych środków Izby 
Muzealnej w Bornem Sulinowie. Relacje z projektu były przedstawione w TVP 1 w Teleexpresie, 
w Kronice TVP 3 Szczecin, Telewizji Gawex, Radio Koszalin i prasie lokalnej. 
 
Dziękuję działowi promocji Urzędu Miejskiego za przekazanie materiałów promocyjnych dla 
uczestników tych 3 znaczących wydarzeń międzynarodowych w naszym mieście.". 
 
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 Dąbie Danuta Cywińska zwracając się do Kierownika Referatu Inwestycji  

w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie powiedziała, że dzisiaj przyszli do niej 
wczasowicze z Okola i zgłosili problem dotyczący nawierzchni drogi. Są dwie wielkie dziury, 
w których zbiera się woda i mają trudności z dojazdem. 
 
Kierownik RI Krzysztof Zając odpowiedział, że zna problem dokładnie, bo był tam wczoraj 
osobiście z Zastępcą Burmistrza. Poinformował, że we wtorek są planowane prace ziemne. 
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Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska w uzupełnieniu powiedziała, że w tej chwili 
wchodzimy z robotami drogowymi i niektóre z nich będą przeprowadzane w większym 
zakresie. Prace drogowe planowane są na odcinkach dróg gminnych: Krągi-Dąbrowica oraz  
w Rakowie, Okolu i Liszkowie. 
  Sołtys Sołectwa Śmiadowo Robert Łyszcz przedstawił problem i sytuację w jakiej znaleźli się 
mieszkańcy sołectwa, a mianowicie braku dojścia do jeziora i skorzystania z możliwości 
wykąpania się w jeziorze. Starosta wydzierżawił większą część działki i pozostało tylko 
zejście ok. 5 m do jeziora. Zostały ustawione tablice: teren prywatny, przejście wzbronione.  
W tej chwili ta działka zarasta, a wcześniej chociaż była własnością Skarbu Państwa. 
Mieszkańcy w miarę swoich możliwości działkę wykaszali, a teraz jest trawa po pas i nikt na 
tej działce nic nie robi. Starosta wydzierżawiając tę działkę przedstawił sytuację, że są tam 
nielegalne wysypiska śmieci, opony i drzewa leżą. Jest sezon wakacyjny, a mieszkańcy nie 
mają możliwości skorzystania z tego jeziora. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że Pan Sołtys Śmiadowa nic 
nowego nie powiedział. Sprawa przejęcia działki po ustaleniu linii brzegowej i wyodrębnieniu 
działki nad jeziorem nr 75/1 była wielokrotnie omawiana z mieszkańcami, Radą Sołecką i 
Starostą. W 2012r. na spotkaniu u Starosty przedstawiciele Śmiadowa i Burmistrz uzyskali 
zapewnienie, że w skrócie to ujmując, wydzielona działka będzie mogła pełnić funkcję 
ogólnodostępną. Cały czas pisaliśmy, że wyrażamy wolę jej przejęcia, a w międzyczasie 
ukazał się plan ochrony dla terenów Natura 2000. Wiedzieliśmy, iż działka nie może podlegać 
podziałowi geodezyjnemu, że na tej działce nie można prowadzić wykrzaczeń, wycinek,  
a można jedynie posprzątać, ustawić niezwiązane trwale z gruntem urządzenia, czyli ogólnie 
mógłby być to teren zielony - ogólnodostępny dla mieszkańców. 
W 2015 roku starosta podzielił działkę 75/1 na 6 działek, z których 5 wydzierżawił na 
polepszenie funkcji dla osób fizycznych na 3 lata, proponując gminie działkę dla nas bardzo 
nieatrakcyjną - zakrzaczoną i bagnistą. Ta działka w żaden sposób nie mogła pełnić funkcji 
rekreacyjnej dla mieszkańców. Stało się tak, że w atrakcyjnym miejscu, w środku wioski, z 
zejściem do jeziora, generalnie ludzie nie mają dojścia, natomiast wszystkie pomosty, tablice o 
terenie prywatnym są nielegalne. Starostwo powinno zareagować, bo to też może stanowić 
podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy.  
Jest to bardzo palący problem dla mieszkańców tym bardziej, że jest to jedyny dostęp do 
jeziora dla Śmiadowa wsi i kolonii, ale także dla tych turystów, którzy tu przyjeżdżają. 
Poinformowała, że wczoraj była u niej Pani poseł Golińska, mieszkańcy Śmiadowa też się z 
panią poseł spotkali, która obiecała, że zajmie się tym problemem i będzie wspierać 
mieszkańców. 
 
 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował Pani Burmistrz za wyjaśnienie. 
 

Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 8 pn. "Wolna 
Trybuna.". 
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Ad 8.  
W punkcie sesji Wolna Trybuna głos zabrał przedstawiciel Wspólnoty Mieszkaniowej przy  
ul. Słowackiego w Bornem Sulinowie Edward Parafianowicz, który zwrócił się do Pani Burmistrz 
o udzielenie informacji dotyczącej losów działki nr 37/32 przy Al. Niepodległości, która 
bezpośrednio sąsiaduje z ich posesją oznaczoną działką nr 37/33. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że działka nr 37/33 jest zabudowana 
budynkiem wspólnoty - budynek PKO. Obok budynku PKO znajduje się lasek (samosieje) i jest to 
działka prywatna, która jest przeznaczona pod usługi. Za tą działką jest pas działki gminnej 
przylegający bezpośrednio do kortu tenisowego i ścianki do tenisa. Przypomniała, iż podjęto 
wcześniej uchwałę, że będziemy tam tworzyć docelowo w stronę boiska Orlik tzw. strefę 
rodzinnego wypoczynku, w miarę jak będą pojawiać się środki unijne. Poinformowała, że ostatnio 
tut. Urząd nawiedzają jakieś firmy, które poszukują działek pod obiekty handlowe i inne. 
Przedstawiciele firmy brali wyrys i wypis z planu przestrzennego zagospodarowania na działkę  
nr 37/32, która bezpośrednio graniczy z działką wspólnoty. Ani Zastępca Burmistrza ani ona nie 
wiedzą pod jaką firmę, ale pół miasta wie, że chodzi o Biedronkę. Wczoraj również zjawił się 
przedstawiciel firmy, bo wcześniej firma zwróciła się do tut. Urzędu o uzgodnienie wjazdu od Al. 
Niepodległości i sprzedaż lub dzierżawę tej działki gminnej. Dlatego zwróciła się do komisji Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie w roboczym trybie, żeby wydały swoją opinię, bo docelowo to 
Rada Miejska podejmuje decyzję, czy dzierżawimy, czy sprzedajemy, czy nie sprzedajemy.  
Po tym zwróciła się do przewodniczących komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rozwoju o opinie 
w tej kwestii. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię negatywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja wydała opinię również 
negatywną. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska podsumowując powiedziała, że Rada Miejska 
wydała opinię negatywną, więc gmina nie wydzierżawi ani nie sprzeda tego odcinka działki. 
Powyższe nie znaczy, że ta firma mimo wszystko nie uzyska pozwolenia na budowę. Jednak 
wszystko jest przewidziane prawem budowlanym, trzeba zachować odległości, miejsca na 
parkingi, musi być zlokalizowany dojazd. Podkreśliła, że na pewno nie uzgodnimy wjazdu od 
ulicy Al. Niepodległości, więc pozostaje tylko dojazd od ul. Słowackiego dosyć uciążliwy. 
Poinformowała o tym Pana Starostę, ale na razie nie wpłynął do Starosty wniosek firmy o 
pozwolenie na budowę. 
 
Zbigniew Buczkowski (przedstawiciel wspólnoty) powiedział, że jako mieszkańcy napisali do 
Pana Starosty odpowiednie pismo, aby rozpatrzył pozytywnie ich sprawę dotyczącą ewentualnego 
powstania obiektu handlowego. Byli też w Wydziale Ochrony Środowiska, gdzie powiedziano im, 
że nie ma samowoli w wycinaniu drzew, bo muszą być zachowane odpowiednie średnice pnia, ale 
są też drzewa, które już wiedzą, że nie podlegają wycince bez zgody. 
 
Edward Parafianowicz podziękował Pani Burmistrz za wyjaśnienie oraz panom przewodniczącym 
komisji i radnym Rady Miejskiej za podjęcie takiej decyzji. 
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Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że mamy jeszcze jeden argument 
przeciw - bliskość instytucji kultury. My działki nie sprzedajemy i nasza rola się kończy. Reszta 
decyzji zależy do Starostwa Powiatowego. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. "Informacja na temat 
przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2016 roku.". 
 
 
Ad 9.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali informację na temat 
przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2016 r. 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rozwoju o przedstawienie opinii komisji  
o stanie przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2016 roku. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 

"Komisja Rozwoju na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2016 r. analizowała stan 
przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2016 roku.  

Analizę tematyki komisja poprzedziła posiedzeniem wyjazdowym w dniu 21 czerwca br. 
w celu bezpośredniego zapoznania się ze stanem organizacji przygotowania Gminy Borne 
Sulinowo na przyjęcie turystów i zapewnienia im odpowiedniej bazy do wypoczynku. 

Członkowie Komisji zapoznali się z otrzymaną informacją pisemną przygotowaną przez 
Referat Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego, Centrum Kultury i Rekreacji, jak również 
uzyskali wyczerpujące informacje od inspektora ds. promocji i współpracy tut. Urzędu dotyczące 
analizowanej tematyki. Otrzymaliśmy informację w zakresie ewidencji bazy noclegowej, 
wypoczynkowo-turystycznej, szlaków turystycznych czy działań promocyjnych.  

   Oceniając infrastrukturę dla potencjalnego turysty, dużym atutem naszej gminy jest 
dobrze rozwinięta sieć szlaków rowerowych i pieszych, które umożliwiają poznanie ciekawych 
zakątków miasta i gminy. Umożliwiają aktywny wypoczynek na ścieżkach historyczno - 
turystycznych, przyrodniczo – dydaktycznych czy turystyczno – spacerowych, a także szlakach 
Nordic Walking. Turysta ma możliwość spędzania wolnego czasu m.in. poprzez podróżowanie 
rowerem wykorzystując istniejące szlaki rowerowe, a także wypoczynek w kontakcie z wodą na 
szlakach kajakowych. Bolączką cały czas jest brak małej infrastruktury jak wiaty, ławeczki czy 
miejsca postoju.  

 Ciekawą propozycją jest koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Jedna  
z nich przebiegałaby przez Gminę Borne Sulinowo i łączyła z wieloma miejscowościami 
turystycznymi. Powyższa koncepcja ma wysoki priorytet wykonalności i jeśli dojdzie do realizacji 
tego projektu – ważnym odcinkiem byłoby wykorzystanie nasypu kolejowego na trasie Łubowo - 
Borne Sulinowo, o co zabiegała komisja wielokrotnie. 

Z uzyskanych informacji i obserwacji wynika, że przygotowania do sezonu turystycznego 
prowadzone są przez podmioty sektora publicznego oraz prywatnego na różnych płaszczyznach. 
Trwają wzmożone prace przygotowawcze do sezonu letniego 2016. Stwierdzono, że tereny 
rekreacyjne i turystyczne są uporządkowane lub są realizowane ostatnie prace remontowe  
i modernizacyjne mające na celu poprawę wizerunku i estetyki terenów rekreacyjnych  
i wypoczynkowych oraz plaż, przejawiające się m.in. dbałością o zieleń, czystość, zapewnienie 
odpowiedniej ilości koszy na śmieci czy modernizacją istniejącej infrastruktury.  
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Istotnym problemem niepokojącym komisję jest brak ratowników na plaży Słonecznej  
w Bornem Sulinowie, która była miejscem wykorzystywanym do kąpieli. Pomimo usilnych starań 
kierownictwa Centrum Kultury i Rekreacji do dnia posiedzenia komisji nie wpłynęła żadna oferta 
pracy. Powyższe spowoduje, iż nie będzie w Bornem Sulinowie plaży, na której nad 
bezpieczeństwem pływających czuwałby ratownik WOPR. 

Tereny rekreacyjne - plaże w Gminie Borne Sulinowo spełniają podstawowe wymogi 
obsługi turystów i plażowiczów, podejmowane są działania w kierunku poprawy infrastruktury dla 
lepszej obsługi turysty, likwidacji mankamentów i pełnego wykorzystania atutów Gminy Bornego 
Sulinowa.  

Przykładem odpowiedniego kierunku, do którego należy dążyć jeśli chodzi o standard 
wyposażenia przyjęty dla miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego czy miejsca do kąpieli, 
jest plaża Zielona, miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe Marina oraz teren rekreacyjny  
w Silnowie Dolnym. W powyższych miejscach znajdują się pomosty, place zabaw dla dzieci, 
boiska do gry w siatkówkę oraz możliwość cumowania sprzętu pływającego, a także mała 
architektura umożliwiająca konsumpcję czy odpoczynek pod dachem.  

Ciekawą alternatywą do wypoczynku nad wodą może być nowe miejsce rekreacyjno-
wypoczynkowe przy ulicy Nadbrzeżnej w Bornem Sulinowie przygotowane przez gminę, tylko 
należałoby jeszcze wyposażyć je w miejsce do gry w siatkówkę, posadowić plac zabaw dla dzieci 
czy małą architekturę (wiaty) do wypoczynku i schronienia się przed słońcem.  

Duże zmiany na plus można zauważyć na polu namiotowym w Łubowie, tylko problemem 
ciągle nie mającym epilogu jest sytuacja z fatalnym stanem pomostów.  

Komisja Rozwoju wnioskuje o działania zmierzające do rozwiązania sytuacji związanej ze 
złym stanem technicznym pomostów w miejscowości Łubowo.  

Oferta turystyczna proponowana przez gminę jest bogata od Miejskiej Izby Muzealnej 
poprzez prywatną Izbę Muzealną z możliwością wycieczki szlakiem bunkrów Wału Pomorskiego, 
ośrodki jazdy konnej, wypożyczalnie sprzętu wodnego czy rowerów, pole do paintballa i inne.  

Pojawia się również w ofercie naszej gminy możliwość dla osób aktywnie 
wypoczywających, niekoniecznie korzystających z atrakcji związanych z wodą, jak korty 
tenisowe w Bornem Sulinowie i Silnowie, siłownie zewnętrzne, boiska sportowe czy strefy 
rekreacyjne oraz place zabaw. 

Podobnie jak w roku ubiegłym Komisja Rozwoju z dużym niepokojem obserwuje stan 
zagospodarowania i przygotowania do tegorocznego sezonu pola namiotowego przy ulicy 
Sportowej w Bornem Sulinowie, które zostało wydzierżawione do 2019 roku. W związku  
z tym komisja uważa za celowe, iż należy podjąć decyzję, czy gmina wykorzystując wsparcie ze 
środków zewnętrznych będzie podnosić standard tego miejsca wyposażając w odpowiednią 
infrastrukturę we własnym zakresie, czy stworzyć miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe, 
ewentualnie nadać temu miejscu inną funkcję.  

Ogromnym atutem Gminy Borne Sulinowo jest duża ilość jezior oraz lasy. Dlatego 
paradoksalnie jest to trudność, aby wszystkie jeziora były zagospodarowane na wysokim 
standardzie. Członkowie komisji wnioskują, aby podnosić kompleksowo standard naszych miejsc 
do wypoczynku nad wodą poprawiając infrastrukturę. W dzisiejszych czasach pomost, piasek czy 
dostęp do wody to mało, aby przyciągnąć kolejnych turystów do Gminy Borne Sulinowo. 

Zdaniem komisji należałoby podjąć działania w celu wykorzystania potencjału 
turystycznego jaki znajduje się na wyspie, w korelacji z nowo powstałym miejscem rekreacyjno-
wypoczynkowym przy ulicy Nadbrzeżnej w Bornem Sulinowie. Członkowie komisji zwracają 
uwagę na potrzebę współpracy z Nadleśnictwem Borne Sulinowo w celu udostępnienia  
w pełniejszym zakresie półwyspu Głowa Orła - na początek przycięcie drzew i krzewów w celu 
poprawy komunikacji i widoku na jezioro.  

Komisja zdaje sobie sprawę, że wszystkie działania wymagają znacznych nakładów 
finansowych, ale stopniowo i pozyskując środki zewnętrzne można etapami realizować 
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zamierzenia czy wypracowane koncepcje. Niezbędne są kolejne projekty i działania  
w kierunku poprawy infrastruktury, mające na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej 
naszego miasta i terenów wiejskich.  

Gmina Borne Sulinowo to region o dużym potencjale turystycznym, ale najpierw musimy 
zainwestować. Ktoś kiedyś w dużej przenośni powiedział, że „aby wyjąć trzeba włożyć”, i to musi 
być bezpieczna inwestycja, która przyniesie zyski. Na pewno jest to efekt korzyści odroczonych  
w czasie, ale włożony wysiłek, poświęcony czas jakiejś idei się zwraca. Dla nas zwrotem 
inwestycji byłaby tendencja wzrostowa turystów odwiedzających Gminę Borne Sulinowo  
i korzystających z zakwaterowania oraz obiektów gastronomicznych. 

Reasumując, w oparciu o materiał pisemny oraz uzyskane wyjaśnienia Komisja Rozwoju 
pozytywnie oceniła stan przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2016 
roku.". 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos odnośnie 
przedłożonej informacji bądź o coś zapytać. 
 
Żaden radny nie zabierał głosu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 10 pn. "Stan przygotowania 
i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok.". 
 
 
 
Ad 10.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali pisemną informację  
o stanie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2016 rok. 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Następnie zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię na temat 
stanu przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych, przyjętych w budżecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2016 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 
 "Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się z informacją o stanie przygotowania  
i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok, 
przygotowaną przez Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie wg 
stanu na dzień 30 maja 2016 r.  
 W oparciu o dane zawarte w informacji i wyjaśnienia Kierownika Referatu Inwestycji 
komisja stwierdza, że większość zadań inwestycyjnych została uruchomiona, wyłoniono 
wykonawców oraz podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych. Realizacja niektórych 
zadań uzależniona jest od pozyskania dofinansowania zewnętrznego, m.in. zadania inwestycyjne: 
"Budowa siłowni plenerowych i przebudowa boisk na terenie Gminy Borne Sulinowo" 
(zaplanowano wydatki w kwocie 128.253,63zł) oraz "Siłownie zewnętrzne i place zabaw na 
terenie gminy" (zaplanowano wydatki w kwocie 436.746,37zł). 
Ponadto większość z planowanych na 2016 rok inwestycji będzie wykonywana w II połowie br. 
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Reasumując, Komisja Budżetowo-Gospodarcza nie wniosła uwag do stopnia realizacji 
zadań inwestycyjnych i pozytywnie oceniła stan realizacji tych zadań na dzień posiedzenia 
komisji.". 
 
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 w tej sprawie 
głos lub o coś zapytać. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 11 pn. 
"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.". 
 
 
Ad 11.  
Przewodniczący RM  Dariusz Czerniawski przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2015 rok wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2015 rok. Zwrócił się do 
przewodniczących komisji Rady Miejskiej o przedstawienie opinii. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię komisji o treści: 

"Komisja Rozwoju oceniając wykonanie budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2015 rok, 
analizowała dochody i wydatki w działach budżetu dotyczących zakresu działania komisji,  
a mianowicie: zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska, 
kultury fizycznej, turystyki, oświaty i kultury. 
 
Wykonanie dochodów przedstawiało się następująco: 
1) dział 630 Turystyka - na plan 153.306,397zł wykonano 153.306,47zł, co stanowi 100%; 
2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan 54.926,00zł 

wykonano 55.657,10zł, co stanowi 101,33%; 
3) dział 801 Oświata i wychowanie - na plan 405.462,04zł wykonano 403.071,09zł,  

co stanowi 99,41%; 
4) dział 852 Pomoc społeczna - na plan 5.264.868,82zł wykonano 5.171.731,86zł,  

co stanowi 98,23%; 
5) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 155.303,00zł wykonano 125.780,62zł, 

co stanowi 80,99%; 
6) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan 2.124.031,44zł wykonano 

2.074.435,10zł, co stanowi 97,66%; 
7) dział 926 Kultura fizyczna - na plan 14.642,39zł wykonano 13.464,89, co stanowi 91,96%. 
 
Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco: 
1) dział 630 Turystyka - plan w wysokości 369.421,71zł wykonano w kwocie 367.548,92zł, co 

stanowi 99,49%; 
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2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan w wysokości 

696.536,95zł wykonano w kwocie 687.232,45zł, co stanowi 98,66%; 
3) dział 801 Oświata i wychowanie - plan w wysokości 11.573.294,77zł wykonano  

w kwocie 11.539.450,61zł, co stanowi 99,71%; 
4) dział 851 Ochrona zdrowia - plan w wysokości 184.989,32zł wykonano w kwocie 

183.965,41zł, co stanowi 99,45%; 
5) dział 852 Pomoc społeczna - plan w wysokości 6.876.683,63zł wykonano w kwocie 

6.767.460,12zł, co stanowi 98,41%; 
6) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan w wysokości 613.594,31zł wykonano  

w kwocie 580.738,13zł, co stanowi 94,65%; 
7) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 3.157.665,15zł 

wykonano w kwocie 3.127.439,03zł, co stanowi 99,04%; 
8) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 1.567.269,00zł 

wykonano w kwocie 1.567.269,00zł, co stanowi 100%; 
9) dział 926 Kultura fizyczna - plan w wysokości 222.428,87zł wykonano w kwocie 

218.075,99zł, co stanowi 98,04%. 
 
Komisja Rozwoju nie wniosła uwag zarówno do wykonanych dochodów jak i wydatków 
budżetowych, których opiniowanie należy do kompetencji komisji i pozytywnie zaopiniowała 
realizację budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2015 rok.". 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przedstawił opinię komisji  
o treści: 

"Zgodnie z uchwałą Nr III/24/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  
30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2015 plan 
budżetu gminy zakładał: 

- po stronie dochodów   35 625 026,00 zł, 
- po stronie wydatków   34 429 634,00 zł.  

 W trakcie roku budżetowego plan budżetu ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2015 r. 
wynosił: 

- po stronie dochodów   34.624.459,43zł, 
- po stronie wydatków   35.530.405,17zł. 

 Dochody budżetowe wykonano w kwocie 34.223.056,35zł, co stanowi 98,84%. 
 Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 35.124.036,90zł, co stanowi 98,86%. 
 Budżet Gminy Borne Sulinowo za 2015 rok zamknął się deficytem budżetowym  
w wysokości 900.980,55zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
 Zobowiązania finansowe budżetu Gminy Borne Sulinowo na koniec 2015 roku stanowiły 
kwotę 20.222.403,77zł, w tym kredyty i pożyczki 16.507.454,65zł oraz zobowiązania 
niewymagalne z tytułu dostaw, usług, dopłat, składek, podatków i dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego 3.714.949,12zł. 
 W toku wykonywania budżetu powstały zobowiązania wymagalne w wysokości 
92.516,20zł. Na powyższe zobowiązania składają się: niewypłacone dodatki mieszkaniowe, opłaty 
za pobyt osób w DPS oraz odsetki od kredytów. Od zobowiązań wymagalnych nie zapłacono 
żadnych odsetek, gdyż zostały one uregulowane w styczniu 2016r. Zobowiązania wymagalne  
w stosunku do roku 2014 uległy zmniejszeniu o kwotę 163.669,87zł. 
 Wydatki na finansowanie inwestycji na plan 2.880.131,31zł wykonano w wysokości 
2.753.246,95zł, co stanowi 95,59%. 
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 Wydatki bieżące na plan 32.650.273,86zł, zrealizowano w kwocie 32.370.789,95zł, co 
stanowi 99,14%  planu. 
 Komisja przeanalizowała sprawozdanie finansowe za 2015 rok składające się z: 
1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2015 rok, 
2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych Gminy 

Borne Sulinowo, 
3) łącznego rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) obejmującego dane wynikające  

z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych Gminy Borne Sulinowo, 
4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian  

w funduszu jednostek budżetowych Gminy Borne Sulinowo. 
Do powyższych sprawozdań nie wniesiono uwag. 
 
 Komisja Budżetowo-Gospodarcza nie wniosła uwag do wykonania dochodów i wydatków 
budżetowych, gdyż końcowe kwoty zarówno planu dochodów jak i wydatków są zgodne  
z uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Bornego Sulinowa wprowadzającymi 
zmiany w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok w trakcie roku budżetowego. 
 W realizacji wydatków nie zauważono przypadków naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych. 
 Z przedstawionego sprawozdania wynika, że dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 
określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2015r. stanowi 4,20 %,  
a planowany wskaźnik na rok 2015 stanowi 2,58 %.  

Reasumując Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała wykonanie 
budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2015 rok i popiera wniosek Komisji Rewizyjnej  
o udzielenie Burmistrzowi Bornego Sulinowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 
rok 2015.". 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 10 
do protokołu.  
 
Następnie Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do Wiceprzewodniczącego RM 
Zbigniewa Maltańskiego o zapoznanie obecnych z treścią uchwały Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 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. Przypomniał, że radni otrzymali kserokopię 
przedmiotowej uchwały RIO wraz z zawiadomieniem i materiałami na sesję. 
 
Wiceprzewodniczący RM Zbigniew Maltański przeczytał treść uchwały 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. 
Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapoznał obecnych z treścią art.44 
ust. 3 ustawy o finansach publicznych: "Wydatki publiczne powinny być dokonywane:  
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:  

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,  
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;  

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;  
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.". 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku komisji  
w sprawie absolutorium. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Gorgol przeczytał treść wniosku komisji w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Bornego Sulinowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 
rok 2015, który stanowi załącznik nr 12 do protokołu 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos odnośnie 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 
Borne Sulinowo za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borne 
Sulinowo za 2015 rok. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 
uchwały: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXV/252/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2016 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo 
za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2015 
rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do omówienia projektu 
uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2015 
rok. 
Przed tym zwrócił się do Wiceprzewodniczącej RM Elżbiety Niepelt o przedstawienie opinii RIO 
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Bornego Sulinowa z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt zapoznała z treścią uchwały Nr LXXV.267.Z.2016 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 czerwca 2016 r.  
w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Borne Sulinowo absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2015. 
Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Po przeczytaniu powyższej uchwały RIO Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do 
radnych, czy ktoś chce zabrać głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2015 rok i poddał go pod 
głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXV/253/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2016 r.  
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2015 rok 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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Po podjęciu powyższej uchwały Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski pogratulował Pani 
Burmistrz i jej pracownikom za wykonanie ubiegłorocznego budżetu Gminy Borne Sulinowo. Po 
tym złożył życzenia, by w przyszłym roku budżet, który będziemy opiniować, był znacznie 
lepszy, żeby po stronie zobowiązań zaliczanych do długu publicznego te kwoty były niższe,  
a wysokość wydatków niewymagalnych była znacząco niższa. Podkreślił, że takie są jego 
życzenia, ale jednocześnie zaznaczył, iż wie jaka jest sytuacja samorządów w Polsce: "tak krawiec 
kraje jak mu materiału staje".  
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska podziękowała za gratulacje i powiedziała, iż to, że 
udało się zrealizować ten budżet jest także zasługą radnych, ich merytorycznemu podejściu na 
sesjach do przesunięć w budżecie gminy, do rezygnacji z pewnych inwestycji i wprowadzania 
nowych. Wracając do opinii RIO przypomniała, że w ubiegłym roku zobowiązania wymagalne 
stanowiły kwotę 246.000,00zł i RIO nawet nie wspomniało o naruszeniu czy zastrzeżeniu, 
natomiast teraz mamy 92.000,00zł i to zostało w tej opinii pokazane. Poinformowała, że 17 
samorządów z Województwa Zachodniopomorskiego ma programy naprawcze. Tym niemniej 
zdecydowanie musimy szukać jakichkolwiek oszczędności i to musimy wypracować razem. Na 
koniec podziękowała za absolutorium. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 12 pn. "Podjęcie uchwał  
w sprawach.". 
 
 
Ad 12. 
Podjęcie uchwał.  
12.1 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy ustalenia 
terminu zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór sołtysa (sołectwo Kiełpino). 
Przypomniał, że na początku sesji Burmistrz Bornego Sulinowa zgłosiła autopoprawkę dotyczącą 
zmiany godziny rozpoczęcia zebrania wiejskiego z godz. 16.00 na godz. 18.00. Po tym zwrócił się 
o opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXV/254/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2016r.  
w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 



17 
 
 
 
12.2 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej oznaczonej działką nr 52/9, położonej w m. Kłomino). Po tym zwrócił się  
o opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXV/255/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2016r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  
 
12.3 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 2 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 65/1 w m. Silnowo). Po tym 
zwrócił się o opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXV/256/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2016r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 2 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do 
protokołu.  
 
 



18 
 
12.4 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. ogródka działkowego nr 13 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej działką 
nr 1/2 w m. Borne Sulinowo). Po tym zwrócił się o opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię negatywną. Na posiedzeniu komisji uzyskano od Kierownika Referatu Gospodarki 
Nieruchomościami informację, iż na przeznaczonym do dzierżawy ogródku działkowym są 
dokonane trwałe naniesienia w postaci obiektu budowlanego wybudowanego bez zgody gminy.  
W związku z powyższym komisja wnosi o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Do czasu wyjaśnienia 
proponuje nie wyrażać zgody na dalszą dzierżawę ogródka działkowego. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jeszcze jakieś uwagi do projektu 
uchwały. 
 
Radny Mariusz Gorgol zapytał, dlaczego ten projekt uchwały został ujęty w porządku obrad, 
skoro są takie uchybienia. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że to nie są uchybienia, tylko takich 
informacji udzieliła Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami nie konsultując tego  
z burmistrzem. Ogródki działkowe, które znajdują się przy spichlerzach, istnieją od dawna 
i jakimś dziwnym trafem niektórzy pobudowali coś trwale związanego z gruntem, czyli dokonali 
samowoli budowlanej. Konkretnie są to 2 ogródki. Rzecz się ma lat 2001-2016. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za nie głosował żaden radny, 
- przeciw głosowało 14 radnych (głosów wstrzymujących się nie zgłoszono). 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. ogródka działkowego nr 13 znajdującego 
się na nieruchomości oznaczonej działką nr 1/2 w m. Borne Sulinowo) nie została podjęta.   
Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
 
12.5 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. ogródka działkowego nr 14 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej działką 
nr 1/2 w m. Borne Sulinowo). Po tym zwrócił się o opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
odnośnie projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię negatywną. Uzasadnienie jest identyczne jak przedstawione przy poprzednio omawianym 
projekcie uchwały tj. w pkt 12.4. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za nie głosował żaden radny, 
- przeciw głosowało 14 radnych (głosów wstrzymujących się nie zgłoszono). 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. ogródka działkowego nr 14 znajdującego 
się na nieruchomości oznaczonej działką nr 1/2 w m. Borne Sulinowo) nie została podjęta.   
Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
 
12.6 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. ogródka działkowego nr 4 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej działką 
nr 1/2 w m. Borne Sulinowo). Po tym zwrócił się o opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię negatywną. Uzasadnienie jest identyczne jak przy omawianym projekcie uchwały w pkt 
12.4. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za nie głosował żaden radny, 
- przeciw głosowało 14 radnych (głosów wstrzymujących się nie zgłoszono). 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. ogródka działkowego nr 4 znajdującego 
się na nieruchomości oznaczonej działką nr 1/2 w m. Borne Sulinowo) nie została podjęta.   
Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
 
12.7 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. ogródka działkowego nr 10 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej działką 
nr 1/2 w m. Borne Sulinowo). Po tym zwrócił się o opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
odnośnie projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię negatywną. Uzasadnienie jest identyczne jak przy omawianym projekcie uchwały w pkt 
12.4. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za nie głosował żaden radny, 
- przeciw głosowało 14 radnych (głosów wstrzymujących się nie zgłoszono). 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. ogródka działkowego nr 10 znajdującego 
się na nieruchomości oznaczonej działką nr 1/2 w m. Borne Sulinowo) nie została podjęta.   
Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
12.8 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (część tj. 160 m2 z nieruch. grunt. oznaczonej działką nr 183 w m. Piława). Po tym 
zwrócił się o opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, iż komisja wydała 
opinię negatywną ze względu na to, że to jest boisko. Działka nr 183 obręb Piława jest objęta 
"Koncepcją zagospodarowania sportowo-turystycznego terenów położonych nad jeziorem Pile", 
na realizację której Gmina Borne Sulinowo będzie się starała pozyskać dofinansowanie ze 
środków europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, iż niepojące jest to, że na bieżąco nie jest 
weryfikowane to, co dzieje się na ogródkach działkowych. 
 
Radna Irena Lis poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej Kierownik 
Referatu Gospodarki Nieruchomościami tłumaczyła, że chodzi o 160 m2 na odcinku, gdzie 
znajduje się zjazd. Komisja wyraziła obawy, że jak teren zostanie wydzierżawiony, to nie będzie 
dojścia na to boisko. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że uwagi zgłoszone przez komisję są jak 
najbardziej słuszne i dziwi go, że takie projekty uchwał zostały przedstawione Radzie Miejskiej. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za nie głosował żaden radny, 
- przeciw głosowało 14 radnych (głosów wstrzymujących się nie zgłoszono). 
 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (część tj. 160 m2 z nieruch. grunt. oznaczonej 
działką nr 183 w m. Piława) nie została podjęta.   
Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
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12.9 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy przyjęcia Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2020 z perspektywą do 2023 
roku.  Powiedział również, że radni otrzymali projekt Planu gospodarki niskoemisyjnej na płycie 
CD, a ponadto tematem zajmowały się Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Komisja Rozwoju.  
Po tym zwrócił się do przewodniczących komisji o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja wydała opinię 
pozytywną. Tym niemniej Komisja zgłasza uwagi  do rozdziału 8 Planu gospodarki 
niskoemisyjnej pn. „Inwentaryzacja emisji CO2”. Według komisji dane dotyczące zużycia energii 
elektrycznej w sektorze „handel, usługi, przedsiębiorstwa, przedstawione w tabeli nr 40 są 
zaniżone.  Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie w analizowanym sektorze zużycie energii 
elektrycznej wynosi 519,03 MWh rocznie, podczas gdy tylko jedno z przedsiębiorstw 
zlokalizowanych na terenie gminy zużywa rocznie zbliżoną ilość energii. Należy zauważyć, że 
źródłem danych były ankiety przeprowadzone przez wykonawcę dokumentu, które zostały jednak 
wypełnione przez zbyt małą liczbę podmiotów z badanego sektora, aby były one miarodajne. 
Zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego 
rozbieżność przedstawionych danych ze stanem faktycznym nie ma wpływu na cele Planu 
gospodarki niskoemisyjnej oraz sformułowane obszary interwencji, dlatego Komisja zaopiniowała 
dokument pozytywnie. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXV/257/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2016r.  
w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Borne Sulinowo na lata 
2015-2020 z perspektywą do 2023 roku została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  
nr 24 do protokołu. 
  
12.10 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy przyjęcia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo. Przypomniał, że 
na początku sesji Burmistrz Bornego Sulinowa zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały 
polegającą na dopisania w § 11 na końcu zdania wyrazów: "w granicach administracyjnych 
Miasta Borne Sulinowo". Ponadto projekt uchwały opiniowały Komisja Budżetowo-Gospodarcza 
i Komisja Rozwoju. Po tym zwrócił się do przewodniczących komisji o przedstawienie opinii 
komisji. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja wydała opinię 
pozytywną.  
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię również 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 XXV/258/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2016r.  
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  
 
 
12.11 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po tym zwrócił się do 
przewodniczących Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja wydała opinię 
pozytywną.  
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię również 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 XXV/259/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2016r.  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  
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12.12 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyboru 
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości 
stawki tej opłaty. Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji Budżetowo-Gospodarczej  
i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja wydała opinię 
pozytywną.  
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię również 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 XXV/260/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2016r.  
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalania wysokości stawki tej opłaty została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 27 
do protokołu.  
 
 
12.13 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po 
tym zwrócił się do przewodniczących Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja wydała opinię 
pozytywną.  
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię również pozytywną. Tym niemniej komisja zwraca się o rozważenie możliwości 
drukowania i wysyłania wraz z harmonogramem wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dowodów wpłaty za każdy miesiąc danego roku, szczególnie osobom w podeszłym 
wieku.  
Na posiedzeniu komisji powzięto informację, że są osoby, zwłaszcza na terenach wiejskich, które 
mają problemy z wypisywaniem dowodów wpłat, a także zapominają o obowiązku 
comiesięcznego uiszczania należności z tego tytułu. Komisja sugeruje, aby w tym celu nawiązać 
współpracę z sołtysami Gminy Borne Sulinowo, którzy zorientowaliby się na terenie swoich 
sołectw, czy i ile jest takich osób, które byłyby zainteresowane otrzymaniem gotowych dowodów 
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wpłat na cały rok i dostarczyli do Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa wykaz imienny 
takich osób. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, iż jest to ciekawa propozycja, bo można by 
wprowadzić taką zasadę, że jak wysyłana jest informacja związana z podatkami to dołączyć do 
tego także sprawy związane z opłatami za śmieci, żeby nie były wysyłane osobno, bo usługi 
pocztowe również kosztują. Takie gotowce dla osób starszych byłyby cenne, bo chodzi o to, żeby 
te osoby nie popadały w długi jak raz czy dwa nie zapłacą. Uważa, że należy przyzwyczaić ludzi 
do bieżących opłat, bo to jest coś nowego i od niedawna działa ten system. Dlatego uważa, że ta 
uwaga komisji jest trafna. Po tym 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 XXV/261/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2016r.  
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  
 
12.14 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości. Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji Budżetowo-
Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja wydała opinię 
pozytywną.  
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię również 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 XXV/262/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2016r.  
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 29 do protokołu.  
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12.15 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zniesienia 
formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody. Po tym zwrócił się do 
przewodniczących Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja wydała opinię 
pozytywną.  
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię również 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 XXV/263/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2016r.  
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 30 do protokołu.  
 
 
12.16 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia 
skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2015 rok. Po tym zwrócił się o opinię 
Komisji Budżetowo-Gospodarczej odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXV/264/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2016r.  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2015 rok 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 31 do protokołu.  
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12.17 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Szczecinie na realizację zadania pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego 
energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo (w kwocie 193.938,96zł). 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 wydała opinię również 
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 XXV/265/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2016r.  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania pn. Montaż oświetlenia drogowego 
i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 32 do protokołu.  
 
12.18 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2016. Po tym zwrócił się  
o opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXV/266/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2016r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2016 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
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12.19 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok. Po tym zwrócił się do przewodniczących 
Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
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 XXV/267/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2016r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  
 
 
12.20 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2033. Po tym 
zwrócił się o opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXV/268/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2016r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2016-2033 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 35 do protokołu.  
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Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 36 i nr 37 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 13 pn. "Interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych.". 
 
 
Ad 13.  
W punkcie sesji "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głos zabrali: 
  Radny Henryk Sigiel (Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej) zgłosił zapytanie 

komisji w następującym brzmieniu: 
Jak przedstawia się realizacja wniosków Komisji Budżetowo-Gospodarczej adresowanych do 
Burmistrza Bornego Sulinowa do wykonania w trakcie roku budżetowego, zgłoszonych na 
sesji 30 grudnia 2015 r. przy uchwalaniu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok,  
a mianowicie: 
1) zmniejszenie etatów w Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie do 3 strażników m.in.  

z uwagi na odebranie gminie prawa do korzystania z fotoradaru; 
2) podjęcie działań zmierzających do utworzenia jednostki prowadzącej obsługę finansową 

jednostek organizacyjnych gminy; 
3) podjęcie działań w kierunku wyłonienia wykonawcy na usługi sprzątania w jednostkach 

organizacyjnych gminy; 
4) podjęcie działań zmierzających do niewypłacania dodatków uzupełniających dla 

nauczycieli o różnych stopniach awansu zawodowego, którzy nie osiągają średnich 
wynagrodzeń, poprzez przyznanie im w trakcie roku nadgodzin; 

5) podjęcie starań mających na celu zwiększenie dochodów gminy poprzez ustanowienie 
służebności gruntowej z tytułu umiejscowienia na nieruchomościach gminnych instalacji  
i obiektów technicznych. 

 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski prosił, żeby na przyszłą sesję we wrześniu została 
przygotowana odpowiedź na to zapytanie adresowana do Komisji Budżetowo-Gospodarczej,  
a pozostali radni otrzymali do wiadomości. Stwierdził, iż jego zdaniem, takie rozwiązanie jest 
racjonalne, a teraz nie będziemy nad tym debatować. Zakres jaki przedstawił Przewodniczący 
Komisji Budżetowo-Gospodarczej jest dosyć szeroki i wyjaśnienia na dzisiejszej sesji byłyby 
długotrwałe, natomiast w formie pisemnej będą bardziej przejrzyste. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 14 pn. "Ustalenie terminu 
następnej sesji.". 
 
 
Ad 14.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iż zwyczajem jest takim, że w okresie 
wakacyjnym każdy ma prawo do urlopu. Jednak zdarzają się sytuacje o charakterze 
nadzwyczajnym, trzeba nagle podjąć decyzje i takie sytuacje mogą mieć miejsce. Zwracając się do 
radnych prosił, że jakby zaistniała potrzeba zwołania sesji na wniosek, w miarę możliwości 
przybyli. 
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Po tym powiedział, że planowana sesja odbędzie się 29 września 2016 r. (czwartek) i jednocześnie 
zaznaczył, że termin może ulec pewnemu przesunięciu, godzina do ustalenia. Będzie to sesja 
związana z naszym Zespołem Opieki Zdrowotnej i wcześniej poinformuje Panią Dyrektor ZOZ  
o terminie, by poinformowała swoich pacjentów, że będzie przyjmowała później. Podkreślił, że 
nie będziemy się dostosowywać do możliwości Pani Dyrektor, tylko Pani Dyrektor musi się 
dostosować do Rady Miejskiej. Jednocześnie zaznaczył, że rozumie potrzeby, ale trzeba znaleźć 
jakiś kompromis. 
Po tym przedstawił tematykę sesji wrześniowej: 
1. Ocena wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2016 roku.  
2. Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2016 roku. 
3. Opieka zdrowotna w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń medycznych w 2015 roku, 

kontrakty na 2016 rok, problemy i zamierzenia na przyszłość. 
4. Informacja na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o.  

w Bornem Sulinowie z uwzględnieniem zakresu prowadzonej działalności (przychody  
i koszty w poszczególnych działach za okres od stycznia do czerwca 2016 r. oraz wysokości 
kwot zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i leasingu). 

Przypomniał, że w ubiegłym roku był problem z uzyskaniem informacji na temat zaciągniętych 
zobowiązań przez PUK Spółkę z o.o. Prosił, żeby pamiętać, iż wszystkie zobowiązania, które 
zaciągają podmioty stanowiące własność Gminy Borne Sulinowo i ich wynik finansowy, 
wpływają na wynik całej gminy. Prosił, żeby nie było problemów i tarć, jak to miało miejsce  
w roku ubiegłym. Powiedział, że tę uwagę zgłasza do Pani Burmistrz. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska stwierdziła, że nie chodzi o utajnienie czegokolwiek 
i pokazywanie różnych danych. To, co stanowi tajemnicę spółki jest tajemnicą spółki, natomiast 
uzgodniono i tak zostanie przedstawione, że to będzie informacja o funkcjonowaniu 
przedsiębiorstwa. Aktualnie służy sprawozdaniem Spółki za rok 2015 i jest skłonna - jak komisja 
Rady Miejskiej ją zaprosi - przyjść na posiedzenie i przedstawić wszystkie dane dotyczące Spółki. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przed zamknięciem sesji Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski życzył obecnym wypoczynku 
wakacyjnego zdrowego i przyjemnego, żeby ten czas przeznaczyli na nabranie energii  
i dodatkowych sił. Życzył też, żeby wrócili z pełną energią i pomysłami na to, by bieżące 
problemy naszych mieszkańców rozwiązywać efektywniej, szybciej i skuteczniej. 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 15 pn. "Zamknięcie sesji.". 
 
 
Ad 15.  
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął XXV Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 16.35. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 


