
P R O T O K Ó Ł   Nr XXVII/2016 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 22 września 2016 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 

 

XXVII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 22 września 2016 r. otworzył  

i jej przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej DARIUSZ CZERNIAWSKI.  

 

Na wstępie powitał Burmistrza Bornego Sulinowa Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Skarbnika 

Gminy Lidię Ławrukajtis, Dyrektora Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

POJEZIERZE RAZEM Dariusza Siubdzię, obecnych na sali kierowników jednostek podległych 

gminie tj. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie 

Eleonorę Winiarską, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie Iwonę 

Gajewską-Tranbowicz, 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 12 radnych,  

co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne.  

Nieobecność 3 radnych jest usprawiedliwiona. 

 

Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu. 

 

W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji punktu 

pn. „Przyjęcie wniosków do porządku obrad”. 

Powiedział, że porządek obrad otrzymali wszyscy radni i zapytał, czy są jakieś uwagi do 

porządku dzisiejszej sesji. 

 

Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Borne Sulinowo (dot. pomieszczenia w piwnicy budynku ZOZ-u w Bornem 

Sulinowie). Radni otrzymali projekt uchwały. 

 

Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt powyższej uchwały 

wprowadzimy w pkt 14 "Podjęcie uchwał w sprawach" jako ppkt 22 i poddał wniosek pod 

głosowanie: 

 za głosowało 12 radnych, 

 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 września 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 XXV/2016 z 30.06.2016r. i Nr 

XXVI/2016 z 19.07.2016 r.).  



2 

 

4. Omówienie działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM 

oraz przedstawienie zasad i możliwości ubiegania się o fundusze pomocowe pochodzące z 

Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego PROW 2014-2020. 

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu. 

7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady. 

8. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 

9. Wolna Trybuna. 

10. Opieka zdrowotna w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń medycznych w 2015 

roku, kontrakty na 2016 rok, problemy i zamierzenia na przyszłość. 

11. Informacja na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o.  

w Bornem Sulinowie z uwzględnieniem zakresu prowadzonej działalności. 

12. Ocena wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2016 roku.  

13. Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2016 roku. 

14. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Borne Sulinowo a Miastem Szczecinek 

dotyczącego powierzenia Miastu Szczecinek realizacji zadania publicznego Gminy 

Borne Sulinowo w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu 

mieszkańców Gminy Borne Sulinowo do Środowiskowego Domu Samopomocy 

"Walentynka" w Szczecinku; 

2) uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 15 lat 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. uchwały Nr 

XXIV/249/2016); 

3) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Borne Sulinowo (dot. budynku byłej wartowni posadowionego na dz. nr 35/2  

w m. Borne Sulinowo); 

4) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruch. grunt. oznacz. dz. nr 10/5 w m. Borne Sulinowo); 

5) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Borne Sulinowo (dot. dwóch bunkrów posadowionych na dz. nr 7/367 w m. 

Borne Sulinowo); 

6) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 409/10 w 

m. Krągi); 

7) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Borne Sulinowo (dot. ogr. działk. nr 4 położonego na dz. nr 1/2 w m. Borne 

Sulinowo); 

8) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Borne Sulinowo (dot. ogr. działk. nr 10 położonego na dz. nr 1/2 w m. Borne 

Sulinowo); 

9) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Borne Sulinowo (dot. ogr. działk. nr 13 położonego na dz. nr 1/2 w m. Borne 

Sulinowo); 

10) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Borne Sulinowo (dot. ogr. działk. nr 14 położonego na dz. nr 1/2 w m. Borne 

Sulinowo); 

11) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 109, położonej w obr. Komorze); 

12) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 47/1, położonej w obr. Łączno); 

13) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruch. grunt. 

niezabud. oznaczonej działkami nr 43/1, 43/5 i 43/4 w m. Borne Sulinowo); 
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14) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lok. 

mieszkal. nr 3 przy Al. Niepodległości 46B w m. Borne Sulinowo); 

15) zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych  

i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2014-2016; 

16) zmiany składu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie; 

17) 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; 

18) opłaty prolongacyjnej; 

19) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 

2016; 

20) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok; 

21) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na 

lata 2016-2033; 

22) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 

Sulinowo (dot. pomieszczenia w piwnicy tj. 33,32 m
2
 na dz. 3/37 w Bornem Sulinowie). 

 

15. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

16. Ustalenie terminu następnej sesji. 

17. 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 XXV/2016 z 30.06.2016 r. i Nr XXVI/2016  

z 19.07.2016 r. 

 

Uwag do protokołów nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod 

głosowanie przyjęcie protokołów Sesji Rady Miejskiej Nr XXV/2016 z 30.06.2016r. i Nr 

XXVI/2016 z 19.07.2016 r.: 

 za głosowało 12 radnych, 

 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

Protokoły Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XXV/2016 z 30.06.2016r. i Nr 

XXVI/2016 z 19.07.2016 r.  zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 4 pn. "Omówienie 

działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM oraz 

przedstawienie zasad i możliwości ubiegania się o fundusze pomocowe pochodzące z Unii 

Europejskiej w latach 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego PROW 2014-2020.". 
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Ad 4. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że gościmy na sesji Dyrektora Biura 

Lokalnej Grupy Działania POJEZIERZE RAZEM Dariusza Siubdzię, który przedstawi zasady  

i możliwości ubiegania się o fundusze pomocowe pochodzące z Unii Europejskiej. Następnie 

udzielił mu głosu. 

 

Dyrektor Biura LGD POJEZIERZE RAZEM Dariusz Siubdzia powiedział, że Lokalna Grupa 

Działania POJEZIERZE RAZEM powstała rok temu i jest powołana do obsługi i wdrażania 

Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na naszym terenie. Lokalna grupa działania 

obejmuje swoim zasięgiem 5 gmin Powiatu Szczecineckiego, tj. gminy: Barwice, Biały Bór, 

Borne Sulinowo, Grzmiąca i Szczecinek. Działają w oparciu o Prawo o stowarzyszeniach i inne 

akty związane z realizacją programu PROW. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest Paweł 

Mikołajewski - Burmistrz Białego Boru, a w skład Zarządu wchodzą włodarze poszczególnych 

gmin. Obok Zarządu w Stowarzyszeniu działa także Komisja Rewizyjna oraz Rada Lokalnej 

Grupy Działania, która jest organem decyzyjnym. Od niej będzie zależało jakie poszczególne 

wnioski będą ogłaszane w trakcie naboru w ramach PROW i jaki będzie przebieg całej realizacji. 

W skład Rady LGD wchodzą przedstawiciele poszczególnych gmin - poszczególnych sektorów. 

W przypadku Gminy Borne Sulinowo jest 3 przedstawicieli, a mianowicie: sektor gospodarczy 

reprezentuje Arkadiusz Malarski, sektor publiczny z ramienia Pani Burmistrz reprezentuje 

Agnieszka Soćko i sektor społeczny reprezentuje Grażyna Waryan. Poinformował, że Arkadiusz 

Malarski jest Przewodniczącym Rady LGD. W dalszej kolejności poinformował, że będzie 

można składać wnioski na tzw. aktywizację społeczną ludności obszarów wiejskich, pobudzenie 

gospodarczości, na wzrost aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, na integrację, na 

działania związane z promocją obszarów wiejskich, na działania związane z wykluczeniem 

ubóstwa. Generalnie 50% programu na lata 2014-2020 jest przekierowane na wzrost aktywności 

zawodowej i na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Jako LGD najbliższy konkurs 

dla naszej społeczności ogłoszą na przełomie października i listopada br. W zakresie rozwoju 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich pierwsza pomoc jest przewidziana dla osób, które 

chcą założyć własną działalność gospodarczą - nową firmę. Dofinansowanie będzie w ramach 

premii w wysokości 50.000,00zł - premia bezzwrotna, ryczałtowa, płatna w II transzach. Druga 

pomoc będzie skierowana dla firm istniejących w wysokości maksymalnej do 300.000,00zł. 

Kolejnym obszarem wsparcia będzie obszar adresowany do stowarzyszeń, do jednostek sektora 

finansów publicznych, do gmin. Mają budżet 5 mln zł i na każdą gminę wychodzi po 1 mln zł.  

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się: osoba fizyczna, stowarzyszenie posiadające osobowość 

prawną, jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym z mocy ustawy taka osobowość 

jest przyznana. Generalnie w projektach będzie możliwość ubiegania się w małych grantach od 

5.000,00zł do 15.000,00zł przez grupy nieformalne np. rady parafialne czy inne zrzeszenia.  

W przypadku konkursowych dużych projektów dla osób prowadzących działalność gospodarczą 

beneficjent podpisuje umowy z Urzędem Marszałkowskim. Natomiast w przypadku projektów 

grantowych beneficjent podpisuje umowy z Zarządem Lokalnej Grupy Działania. Jednocześnie 

zaznaczył, że ubiegać się może 3-osobowa grupa nieformalna z danej miejscowości np. rada 

sołecka, ale do czasu podpisania umowy dany podmiot musi uzyskać osobowość prawną. 

Generalnie program jest otwarty i adresowany do wszystkich. Każdy kto ma jakiś pomysł i wolę 

działania na swoim terenie,  zyska aprobatę w ich strategii rozwoju. Jest ona otwarta na różnego 

rodzaju przedsięwzięcia, nie jest adresowana tylko do określonej branży. Zarząd wyszedł  

z założenia, że środków jest mało, ale postarają się je maksymalnie wykorzystać. Poprzez 

radnych, sołtysów, przedstawicieli poszczególnych miejscowości zaprosił zainteresowanych do 

Biura Lokalnej Grupy Działania w Szczecinku. Poinformował, że teraz ogłoszą nabór i będą 

prowadzić konsultacje, spotkania w poszczególnych gminach. Jeśli sołtys jest aktywny  

i mieszkańcy chcą się spotkać i uzyskać informacje jak pozyskać środki finansowe, prosił  
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o kontakt z Biurem celem umówienia spotkania. Są otwarci i mogą spotkać się również  

w godzinach popołudniowych.  

Na koniec podziękował za zaproszenie na sesję i umożliwienie przedstawienia założeń. 

 

W trakcie wypowiedzi Dyrektora Biura LGD została przedstawiona prezentacja multimedialna 

obrazująca zasady i możliwości ubiegania się o fundusze pomocowe pochodzące z Unii 

Europejskiej w latach 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego PROW 2014-2020  

w zakresie inicjatywy LEADER wdrażanej poprzez Rozwój Lokalny Kierowany przez 

społeczność (RLKS), która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował Dyrektorowi Biura LGD za 

przedstawienie zasad i możliwości ubiegania się o fundusze pomocowe pochodzące z Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego PROW 2014-2020. Po tym zwrócił się do 

sołtysów, przewodniczących zarządów rad osiedli i radnych, czy mają pytania do Pana 

Dyrektora Biura Lokalnej Grupy Działania w Szczecinku. 

 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iż jeśli zrodzą się pytania, to trzeba 

obserwować stronę internetową Urzędu Miejskiego, stronę internetową Lokalnej Grupy 

Działania POJEZIERZE RAZEM i kontaktować się bezpośrednio z Panią Agnieszką Soćko  

w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie. Przypomniał, iż Pan Dyrektor LGD powiedział, że 

instytucja którą reprezentuje jest otwarta na różne godziny urzędowania, czyli nie tylko w czasie 

otwarcia biura. 

 

Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że mogą starać się o środki głównie 

sołtysi i grupy nieformalne. Jest to ogromna szansa na zdobycie chociaż niewielkich pieniędzy, 

ale takich, które uruchomią aktywność na terenie wsi. Jednocześnie zaznaczyła, że nie mówi o 

radzie sołeckiej tylko o zespole 3 osób aktywnych na danym terenie, które we współpracy mogą 

taki wniosek na jakiekolwiek działania napisać. Prosiła, żeby zwrócić uwagę na termin 

programowania  2014-2020 - jest 2 lata opóźnienia. Ma nadzieję, że niedługo programy 

obszarów wiejskich zadziałają, ale programy operacyjne wszelkie duże są jeszcze w powijakach. 

Sądzi, że będzie jeden nabór i do końca wydane pieniądze, a nie będzie jak do tej pory kilku 

naborów. Więc jak ktoś ma pomysł, zachęciła, żeby przeglądać strony internetowe, aby te 

wnioski składać. 

 

Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 

 

Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 5 pn. 

"Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.". 

 

 

 

Ad 5. 

 

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. 
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Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 6 pn. "Informacja radnych 

powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu.". 

 

 

Ad 6. 

 

Temat nie był omawiany z uwagi na nieobecność radnych powiatowych z terenu Gminy Borne 

Sulinowo. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 7 pn. "Informacja 

Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady.". 

 

 

Ad 7. 

 

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 2 posiedzenia, na których: 

1. Oceniono funkcjonowanie 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). 

2. Zapoznano się z informacją o stanie realizacji sprzedaży mienia komunalnego. 

3. Oceniono realizację budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2016 roku. 

4. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa na dzień 19 lipca 2016 r.,  

a także sesji zwołanej na dzień dzisiejszy tj. 22 września 2016 r.  

 

Komisja Rozwoju odbyła 3 posiedzenia, w tym 1 wyjazdowe, których tematyka przedstawiała 

się następująco: 

1. Kierunki i strategia rozwoju gminy Borne Sulinowo w zakresie turystki – formy i zasady 

promocji z wykorzystaniem walorów turystycznych i historycznych znajdujących się na 

terenie gminy Borne Sulinowo (projekty zagospodarowania jeziora Pile, wykorzystanie 

umocnień Wału Pomorskiego). 

2. Analiza potrzeb w zakresie ochrony zdrowia - potrzeby i oczekiwania mieszkańców,  

a możliwości prawne i finansowe ZOZ – bieżąca działalność - (posiedzenie wyjazdowe). 

3. Opieka zdrowotna w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń medycznych w 2016 

roku, kontrakty na 2017 rok, problemy i zamierzenia na przyszłość. 

4. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie 

z uwzględnieniem zakresu prowadzonej działalności (np. gospodarka ciepłownicza, 

gospodarka odpadami, gospodarka komunalna, gospodarowanie cmentarzami komunalnymi  

i usługi pozostałe). 

5. Ocena wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2016 r. w zakresie działania 

komisji. 

6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
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1) zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Borne Sulinowo a Miastem Szczecinek 

dotyczącego powierzenia Miastu Szczecinek realizacji zadania publicznego Gminy 

Borne Sulinowo w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu 

mieszkańców Gminy Borne Sulinowo do Środowiskowego Domu Samopomocy 

"Walentynka" w Szczecinku; 

2) zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych  

i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2014-2016; 

3) zmiany składu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie; 

4) 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; 

5) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok (w zakresie 

działania komisji). 

 

Komisja Rewizyjna odbyła 1 posiedzenie, na którym dokonano analizy wykonania budżetu 

Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2016 r. 

 

W dniu 2 lipca br. uczestniczyłem w konferencji historyczno-naukowej "Z dziejów ziemi 

drawskiej"  zorganizowanej w ramach XIII Henrykowskich Dni w Siemczynie. 

 

W dniu 19 lipca 2016 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie zwołana na 

wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa. 

Tematem tej sesji było podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Borne Sulinowo; 

2) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo; 

3) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Borne Sulinowo nieruchomości stanowiącej własność 

Skarbu Państwa (dot. nieruch. niezabud. w obrębie Ciemino, dz. nr 75/1); 

4) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (nieruch. zabud. 

oznaczona działką nr 87/156 w m. Borne Sulinowo); 

5) współdziałania z Gminą Szczecinek w zakresie prowadzenia punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych w Bornem Sulinowie; 

6) zaopiniowania projektu zmiany granic obszaru Natura 2000 - Jezioro Śmiadowo. 

 

W związku z podjętą przez Radę Miejską w Bornem Sulinowie w dniu 30 czerwca br. uchwałą 

Nr XXV/259/2016 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 wpłynęło zapytanie Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące 

wskazania, czy ww. akt - w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych - został 

zaopiniowany przez powiatowego inspektora sanitarnego w myśl art. 6r ust. 3c ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Po zbadaniu sprawy udzieliłem odpowiedzi, że 

ww. projekt uchwały nie uzyskał opinii powiatowego inspektora sanitarnego, w związku z czym 

na najbliższej sesji Rada Miejska uchyli przedmiotową uchwałę. Zwróciłem się także  

z wnioskiem o nie wszczynanie postępowania w trybie nadzoru. 

 

W dniu 19 sierpnia br. wpłynęło pismo z Wydziału Prawnego Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie dotyczące podjętej na sesji - zwołanej na wniosek Burmistrza - 

uchwały Nr XXVI/269/2016 o zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
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przestrzennego Gminy Borne Sulinowo. Do pisma załączono opinię Wydziału Infrastruktury  

i Gospodarki Przestrzennej ZUW zawierającą uwagi do tejże uchwały z prośbą  

o ustosunkowanie się do zawartych w niej uwag w terminie 3 dni. Pismem z dnia 22 sierpnia br. 

udzielono stosownych wyjaśnień. W dniu 25 sierpnia br. wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzające nieważność przedmiotowej uchwały. Zdaniem 

organu nadzoru uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, bowiem została podjęta 

pomimo wydania negatywnej opinii i odmowy uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Szczecinie projektu ww. aktu. Kserokopię rozstrzygnięcia nadzorczego 

Wojewody otrzymali wszyscy radni wraz z zawiadomieniem i materiałami na dzisiejszą sesję. 

 

W dniu 3 września br. radni Elżbieta Niepelt, Grażyna Waryan, Dariusz Palicki i Dariusz 

Czerniawski uczestniczyli w Narodowym Czytaniu "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza, 

zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w auli Budynku Kulturalno-Oświatowego 

w Bornem Sulinowie. 

 

W dniu 8 września br. wpłynęła uchwała Nr XCV.344.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wydania opinii  

o przedłożonej przez Burmistrza Bornego Sulinowa informacji o przebiegu wykonania budżetu 

oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za pierwsze półrocze 2016 

roku. Skład Orzekający RIO wydał opinię pozytywną. Kserokopię uchwały otrzymali wszyscy 

radni wraz z zawiadomieniem i materiałami na dzisiejszą sesję. 

 

W dniu 10 września br. radni uczestniczyli w Gminnych Dożynkach, które odbyły się  

w miejscowości Juchowo.". 

 

Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 8 pn. "Wystąpienia 

przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.". 

 

 

Ad 8. 

 

W punkcie sesji pn. "Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy" głos 

zabrali: 

 

 Sołtys Sołectwa Śmiadowo Robert Łyszcz powiedział, że przejeżdżał ostatnio przez 

miejscowość Łubowo, gdzie jest realizowana inwestycja - droga dojazdowa do gruntów 

rolnych. Poinformował, że ta sama firma realizowała podobne zadanie w miejscowości 

Śmiadowo Kolonia i z tą firmą było bardzo dużo problemów. Jego zdaniem firma ta w ogóle 

nie powinna wykonywać tego typu inwestycji. Przed samym odbiorem drogi ta droga została 

już popsuta, bowiem na całej długości 900 m po jednej i drugiej stronie widniały dziury 

powybijane kamieniami o głębokości od 1 mm do 4 mm. W tej chwili zauważył, po 2 latach 

użytkowania drogi, że powstało pęknięcie długości 2 m. Droga ma gwarancję 3 lata, ale co 

będzie z nią później, jak już teraz po 2 latach użytkowania jest pęknięcie długości 2 m. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do Kierownika Referatu Inwestycji 

Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie z zapytaniem, czy znana mu jest sprawa związana  

z pęknięciem drogi, o której mówił sołtys Śmiadowa. 

 

Kierownik RI Krzysztof Zając odpowiedział, że to pęknięcie jest mu znane. Akurat dzisiaj 

rano tam był, zrobił zdjęcia i wyśle na przegląd gwarancyjny. Wspólnie z inspektorem 

nadzoru zostanie rozstrzygnięty sposób naprawy i przyczyna powyższego. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy inwestycja realizowana w Łubowie 

ma inspektora nadzoru i czy na bieżąco prace są monitorowane. 

 

Kierownik RI Krzysztof Zając odpowiedział, że jest inspektor nadzoru, z którym ostatnio się 

widział. Inspektor nadzoru na bieżąco odbiera wszelkie roboty i nie zgłaszał uwag, jest 

zadowolony z postępu i jakości aktualnych robót. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że nie mamy wpływu na to, jaka 

firma zwycięży w przetargu, bo zgodnie z zamówieniami publicznymi wygrywa firma, która 

proponuje najniższą cenę. 

 

 Sołtys Sołectwa Łubowo Marek Krawczugo powiedział, że wiosną była komisja z udziałem 

Pani Burmistrz, Zastępcy Burmistrza, radnych, przedstawiciela krajowej dyrekcji dróg i jego, 

na którym rozmawiano o przejściu dla pieszych na wysokości hydroforni w Łubowie. 

Okazało się, że zostało pominięte. Ponadto kończy się miesiąc wrzesień, a miała być  

w Łubowie siłownia zielona. Zaznaczył, że chyba zacznie chorować na tą siłownię. 

 

Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odniosła się do poruszonej kwestii siłowni 

zielonej. Zwracając się do sołtysa powiedziała, żeby nie mówił w ten sposób, że miała być 

siłownia, bo wiele rzeczy miało być i nie ma. To nie tak, że samorząd zawala sprawę, bo 

siłownia jest transakcją wiązaną: wkład samorządu + środki zewnętrzne. Dopóki środków 

zewnętrznych nie ma bo po prostu nie są uruchomione nabory, nie będziemy realizować 

tematu siłowni, bo po prostu nas na to nie stać. Co innego jest dofinansowanie 85% czy 66%, 

a co innego sfinansowanie zadania w 100% z własnych środków. Poinformowała, że mamy 

kompleksowy projekt i przygotowani jesteśmy do każdego naboru, jaki się ukaże.  

 

 Sołtys Sołectwa Radacz Halina Jaskółka skierowała zapytanie do Kierownika Referatu 

Inwestycji Krzysztofa Zająca dotyczące zainstalowania 2 lamp w Radaczu na skrzyżowaniu  

i na przystanku PKS. Prosiła, żeby stanęły jak najszybciej, jeszcze w tym roku, bo zmrok 

zapada szybciej teraz, a w tych miejscach jest bardzo niebezpiecznie. 

 

Kierownik RI Krzysztof Zając odpowiedział, że dokumentacja jest przygotowana i aktualnie 

przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu, jednakże do czasu podpisania umowy  

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na dofinansowanie, nie możemy podpisać 

umowy na wykonanie. Decyzja zapadnie w połowie października br., uprawomocni się do 

końca października i będzie bardzo krótki czas na realizację - do końca roku. Ponieważ lamp 

jest 26 to firma, która wygra przetarg, będzie miała duży problem, żeby zamówić i wykonać 

urządzenia do lamp.  

 

Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. "Wolna Trybuna.". 

 

 

Ad 9. 

 

W punkcie sesji Wolna Trybuna głosu nie zabierano. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 10 pn. "Opieka zdrowotna 

w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń medycznych w 2015 roku, kontrakty na 2016 

rok, problemy i zamierzenia na przyszłość.". 
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Ad 10. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że w sesji uczestniczy Dyrektor Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie Magdalena Bardua i zwrócił się do niej, czy chce coś 

dodać do tego, co zostało przedstawione w pisemnej informacji. 

Informacja na temat opieki zdrowotnej w Gminie Borne Sulinowo, realizacji świadczeń 

medycznych w 2015 roku, kontraktów na 2016 rok, problemów i zamierzeń na przyszłość 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Dyrektor ZOZ Magdalena Bardua powiedziała, że problem opieki zdrowotnej jest trudnym 

problemem, nie jest idealnie, ale starają się sprostać oczekiwaniom pacjentów i dzięki ciężkiej 

pracy personelu oraz przekazywanym przez NFOZ regularnie środkom starają się wykonywać 

zadania, do których są powołani. Radni otrzymali informację, w której opisano dosyć 

szczegółowo co zrobili, co robią, jakie mają plany na przyszłość, co muszą zrobić i co narzuca 

system opieki zdrowotnej. Poinformowała, że dzisiaj przyjechał do nich pan, który obsługuje ich 

strefę związaną z informatyką. Czeka ich duże przedsięwzięcie finansowe - jest to obowiązek 

narzucony odgórnie i prawnie - bowiem posiadane komputery są niewydolne i muszą sporo 

komputerów wymienić. Po tym zwracając się do radnych prosiła o zadawanie ewentualnych 

pytań. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował Pani Dyrektor ZOZ za wypowiedź. 

Powiedział, że temat opieki zdrowotnej w Gminie Borne Sulinowo był przedmiotem obrad 

Komisji Rozwoju i poprosił przewodniczącego komisji o opinię. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji o następującej 

treści: 

"Po zapoznaniu się z informacją pisemną dotyczącą stanu opieki zdrowotnej w Gminie 

Borne Sulinowo, realizacji świadczeń medycznych w 2015 roku, kontraktów na 2016 rok, 

problemów i zamierzeń na przyszłość oraz wyczerpującymi informacjami ustnymi uzyskanymi 

podczas posiedzenia komisji od Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej i Głównej księgowej  

w tym zakresie, Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła funkcjonowanie Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Bornem Sulinowie. 

 W 2016 roku ilość zakontraktowanych jak i wysokość finansowania świadczeń na 

działające w ZOZ Borne Sulinowo poradnie specjalistyczne, a mianowicie: położnictwo  

i ginekologię, neurologię, dermatologię i wenerologię oraz chirurgię ogólną nie uległa  

większym zmianom w stosunku do roku ubiegłego 2015r. Zmiany na niekorzyść w przyznanych 

limitach dotknęły okulistykę i otolaryngologię. Na temat tej sytuacji otrzymaliśmy 

satysfakcjonującą odpowiedź.  

Oceniono, że potrzeby związane z dostępem do lekarza pierwszego kontaktu są 

zaspokojone. Pojawiają się jednak trudności z rejestracją w sytuacjach nasilonych zachorowań, 

ale są to jednostkowe sytuacje i podejmowane są na bieżąco działania w celu rozwiązania 

problemu i zaspokojenia potrzeb mieszkańców w tym zakresie. Dyrektor ZOZ wyjaśniła 

trudności związane z tym problemem oraz poinformowała o trudnościach z pozyskiwaniem 

nowych lekarzy specjalistów do działających poradni specjalistycznych. Zdaniem komisji oferta 

medyczna poradni specjalistycznych skierowana do pacjentów z Bornego Sulinowa, biorąc pod 

uwagę wielkość ZOZ-u,  jest bardzo szeroka i trafiająca w potrzeby beneficjentów. 

Cieszy komisję fakt zabezpieczenia codziennego dostępu do usług lekarza pediatry, co 

przyczyniło się do zwiększenia dostępności mieszkańców na tego typu świadczenia. 

Fakt ten jest spełnieniem oczekiwań mieszkańców i realizacją postulatów komisji  

o większą dostępność do lekarza tej specjalności, co jednocześnie odciążyło i usprawniło 

dostępność do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Bardzo istotnym było potwierdzenie 
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dobrej kondycji finansowej naszego ZOZ-u i że środki pochodzące z Narodowego Funduszu 

Zdrowia na realizację usług medycznych są wystarczające. Komisja z satysfakcją przyjęła 

informację o systematycznym doposażaniu podległych ośrodków zdrowia i dostosowywania ich 

do odpowiednich standardów, a także  próby poszerzania działalności np. o aparat rtg. 

Zespół Opieki Zdrowotnej realizuje programy profilaktyczne i szczepienia ochronne, 

szczególnie cieszy wysoki poziom szczepień zalecanych do 18 roku życia. 

Komisja Rozwoju po rozmowie z Dyrektorem Zespołu oraz w wyniku posiedzenia wyjazdowego 

wysoko oceniła standard obiektów w Bornem Sulinowie i Łubowie, dostrzegając również 

potrzeby choćby w uzupełnieniu pewnych elementów wyposażenia pomieszczeń zabiegowych 

czy lekarskich. W Bornem Sulinowie zauważono i sugerowała to pani Dyrektor, celowym jest 

estetyzacja terenu wokół obiektu i budowa nowych parkingów. Niestety obiekt  Ośrodka 

Zdrowia w Silnowie wymaga remontu i doposażenia w meble biurowe czy inny sprzęt do 

właściwego wypełniania swoich zadań przez pracowników. Stwierdzono, że pomieszczenie 

rejestracji wymaga remontu, a ponadto usytuowane jest w niedogodnym miejscu - na końcu 

korytarza. Dyrektor ZOZ poinformowała, że planuje przenieść rejestrację do pomieszczenia 

gabinetu stomatologicznego znajdującego się przy wejściu do ośrodka. W większości 

pomieszczenia Ośrodka Zdrowia w Silnowie posiadają stare wyposażenie tj. krzesła, biurka, 

fotele, stolik do badań niemowląt, stolik do pobierania krwi. Zamontowane lampy oświetleniowe 

spełniają warunki sanitarne. 

W Ośrodku Zdrowia znajdują się także 3 odrębne pomieszczenia (dawne toalety i składzik), 

wyposażone w stare drzwi zamykane jedną klamką.  

Dyrektor ZOZ poinformowała, że planuje dostosowanie tych pomieszczeń w jedno 

pomieszczenie gospodarcze poprzez demontaż starych drzwi i wyburzenie ścianek działowych. 

Zwróciła się jednak z prośbą o pomoc w realizacji powyższego przedsięwzięcia i zdaniem 

komisji oraz pani Dyrektor możliwe byłoby przeprowadzenie prac remontowych przez 

pracowników zatrudnionych przez Urząd Miejski w ramach robót publicznych. Natomiast 

materiały do prac zabezpieczyłby ZOZ.". 

Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnych, czy ktoś chce o coś zapytać, 

coś dodać w sprawie przedłożonych informacji przez Dyrektora ZOZ i Przewodniczącego 

Komisji Rozwoju. 

 

Głosu nie zabierano. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 11 pn. "Informacja na 

temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie 

z uwzględnieniem zakresu prowadzonej działalności.". 

 

 

Ad 11. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski na wstępie przypomniał, jakie kiedyś były problemy 

ze Spółką i wówczas Rada Miejska bardzo dużo wspomogła, bo dotowaliśmy tę Spółkę. Spółka 

zaczęła stawać na nogi, zaczyna funkcjonować coraz lepiej i to na pewno cieszy. Po tym poprosił 

przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o przedstawienie opinii na temat 

funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  

o następującej treści: 

 "Komisja Budżetowo-Gospodarcza na posiedzeniu zapoznała się z informacją pisemną 

na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem 
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Sulinowie oraz uzyskała wyczerpujące informacje ustne na temat działalności w poszczególnych 

zakresach działalności, sytuacji finansowej spółki, planów oraz zamierzeń na przyszłość. 

 Na posiedzeniu uzyskano także informację na temat przychodów i kosztów działalności 

w poszczególnych działach za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. Z przedstawionych 

danych wynikało, że Spółka za 2016 rok planuje zysk w kwocie 45.500,00zł.  

Zapoznano się również z wysokościami kwot zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów  

i pożyczek. Uzyskano informację, że powyższe zobowiązania są regulowane terminowo ze 

środków bieżącego obrotu na rachunku przedsiębiorstwa. 

 Komisja pozytywnie oceniła podejmowane działania w kierunku polepszenia sytuacji 

finansowej we wszystkich działach prowadzonej działalności. 

Kondycja finansowa Spółki uległa stabilizacji, spółka dokonuje na bieżąco zakupu sprzętu 

technicznego niezbędnego do lepszej i efektywniejszej realizacji zadań wynikających ze 

statutowej działalności, a w przeważającej mierze zadań własnych gminy w celu zaspakajania 

potrzeb mieszkańców Gminy Borne Sulinowo.  

 Na podkreślenie zasługuje pełna determinacja władz Spółki w dążeniu do prawidłowego  

i optymalnego funkcjonowania wszystkich sfer działalności przedsiębiorstwa, a także dążenie do 

zwiększania jakości i zróżnicowania propozycji świadczonych usług oraz polepszenia warunków 

pracy zatrudnionej kadry pracowniczej.  

 Cieszy fakt, że Spółka nie generuje strat, a osiągane dochody pozwalają na prowadzenie 

niezakłóconej działalności a także zachowanie płynności finansowej. 

 Reasumując, Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie opiniuje dotychczasową 

działalność Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie.". 

Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. 

 

W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do 

przewodniczącego Komisji Rozwoju o przedstawienie opinii. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię komisji o następującej 

treści: 

 "Komisja Rozwoju zapoznała się z przedstawioną pisemną informacją na temat 

funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie za  

I półrocze 2016 roku oraz uzyskała wiele wyczerpujących informacji od Burmistrza Bornego 

Sulinowa i Głównej księgowej przedsiębiorstwa na zadane pytania dotyczące charakterystyki 

prowadzonej działalności. 

 Po przeanalizowaniu sprawozdania uzyskaliśmy informacje na temat struktury spółki  

i strategii działania w rozbiciu na obszary, w których funkcjonuje i koncentruje swoją 

działalność.  

 Najważniejszym obszarem działalności spółki jest ciepłownictwo i gospodarka 

odpadami, dlatego komisja skupiła się najbardziej na tych przedmiotach działalności. W 2016 

roku spółka otrzymała od właściciela w drodze aportu kotłownię miejską w celu odtworzenia 

majątku. Cieszy fakt dywersyfikacji dostawców zrębki oraz że dostarczają ją również lokalni 

przedsiębiorcy. Odnotowaliśmy fakt, że około 30 % paliwa pozyskiwane jest we własnym 

zakresie i spółka posiada zapasy na 3 do 4 miesięcy, co daje komfort w negocjacjach przy 

zakupie i uzupełnianiu zapasów paliwa do kotłowni. Jest to pochodna zmian w działalności 

Spółki, które również sugerowała komisja jak i inni radni, aby poszerzyć działalność 

przedsiębiorstwa, jak również podjąć próbę pozyskiwania paliwa we własnym zakresie. Z dużą 

satysfakcją członkowie komisji usłyszeli informację, że podejmuje się starania mające na celu 

magazynowanie i gromadzenie znacznych ilości paliwa, co powoduje zwiększenie 

bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie zapewnienia płynności dostaw energii cieplnej  

w określonym dłuższym przedziale czasowym. Cieszy fakt, że przedsiębiorstwo pozyskuje 
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nowych odbiorców energii i w przyszłości będzie sprzedawać ją do kolejnych budynków  

w Bornem Sulinowie. 

 Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że spółka ma wizję rozwoju na przyszłość,  

a obecnie wdraża w życie pomysły na poprawę jakości funkcjonowania i rozbudowę oraz 

unowocześnianie obiektów, choćby pozyskiwanie środków zewnętrznych na budowę nowej 

kotłowni o większej mocy zlokalizowanej na terenach przeznaczonych do funkcjonowania 

przedsiębiorstwa przy ulicy Wojska Polskiego. Kotłownia ta odciąży istniejącą kotłownię  

i zapewni odpowiednią ilość energii cieplnej na przyszłość, a tym samym pełne bezpieczeństwo 

z dostarczaniem ciepła dla mieszkańców oraz przedsiębiorców i instytucji. Modernizacja 

biurowca oraz obiektów socjalnych i magazynowych z wykorzystaniem środków własnych  

i zewnętrznych jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania w obecnej rzeczywistości. 

Niepokojące są jednak informacje, że pojawiają się problemy z odzyskaniem opłat za energię 

cieplną dostarczoną do wspólnot mieszkaniowych, choćby wspólnoty przy Al. Niepodległości 

46. Sytuacja budzi niepokój ponieważ mieszkańcy tej wspólnoty mogą mieć problemy  

z otrzymywaniem ciepła. Pojawiają się w tym przypadku pewne wątpliwości czy zrobiono 

wszystko, aby rozwiązać tą sytuację, ponieważ niedawnym jej zarządcą było Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych. 

 Cieszy fakt, iż spółka modernizuje park maszynowy, realizuje to za pomocą pożyczek  

i kredytów, ale w takim celu zaciągnięte zdaniem komisji nie budzą większych zastrzeżeń tym 

bardziej, że spółka posiada płynność finansową i na bieżąco oraz terminowo reguluje te 

zobowiązania. 

Ważnym obszarem działalności przedsiębiorstwa jest gospodarka odpadami dlatego istotnym 

faktem jest, iż zadanie to na terenie gminy Borne Sulinowo wykonuje firma rodzima.  

Na podkreślenie zasługuje fakt, że sytuacja finansowa spółki jest stabilna i pozwala na 

modernizację obiektów, sprzętu oraz dobre funkcjonowanie i właściwe wypełnianie zadań, 

szczególnie zadań własnych gminy.". 

Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnych, czy ktoś chce zabrać głos  

w sprawie informacji dotyczącej funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki  

z o.o. w Bornem Sulinowie. 

 

Głosu nie zabierano. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 12 pn. "Ocena wykonania 

budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2016 roku.". 

 

 

Ad 12. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali obszerną informację 

Burmistrza Bornego Sulinowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za  

I półrocze 2016 r. 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Poinformował, że zagadnienie było rozpatrywane na posiedzeniach komisji stałych Rady 

Miejskiej w Bornem Sulinowie tj. Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowo-Gospodarczej  

i Komisji Rozwoju. 

Przypomniał, że wpłynęła uchwała Nr XCV.344.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wydania opinii  

o przedłożonej przez Burmistrza Bornego Sulinowa informacji o przebiegu wykonania budżetu 

oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2016 roku  

i radni w materiałach na sesję otrzymali treść tej uchwały. 



14 

 

Uchwała Nr XCV.344.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez 

Burmistrza Bornego Sulinowa informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2016 roku stanowi załącznik nr 10 

do protokołu. 

 

Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do przewodniczących 

poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie o przedstawienie opinii  

o wykonaniu budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2016 r. 

 

Jako pierwszy opinię o wykonaniu budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2016 r. 

przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Gorgol: 

"Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 8 września 2016 r. analizowała wykonanie 

budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2016 r. na podstawie informacji o przebiegu 

wykonania budżetu, przedstawionej przez Burmistrza Bornego Sulinowa. 

 Analizując sprawozdania tabelaryczne z wykonania budżetu przez jednostkę samorządu 

terytorialnego oraz przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do 

podsektora samorządowego, Komisja nie wniosła uwag do sprawozdań sporządzonych przez 

Urząd Miejski, placówki oświatowe, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum 

Kultury i Rekreacji, Miejską Bibliotekę Publiczną i Zespół Opieki Zdrowotnej.  

 Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. została 

sporządzona zgodnie z wymogami uchwały Nr X/141/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia  

30 czerwca 2011 r., w której określony został zakres i forma przedmiotowej informacji. 

 Dochody budżetowe na plan 38.862.551,29zł zrealizowano w kwocie 19.584.185,07zł,  

co stanowi 50,39% wykonania. 

 Dochody bieżące na plan 35.923.255,78zł wyniosły 19.188.255,90zł, co stanowi 53,41% 

planu. 

 Dochody majątkowe na plan 2.939.295,51zł wyniosły 395.929,17zł, co stanowi 13,47% 

planu. 

 Wydatki budżetowe na plan 40.713.267,25zł wykonano w kwocie 20.624.919,41zł,  

co stanowi 50,66% wykonania. 

 Wydatki bieżące na planowane 35.306.232,83zł wyniosły 18.789.712,63 zł, co stanowi 

53,22% planu. 

 Wydatki majątkowe na planowane 5.407.034,42zł wyniosły 1.835.206,78zł, co stanowi 

33,94% planu. 

 Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wykonanie dochodów i wydatków jest poprawne, 

poza niektórymi działami, rozdziałami i paragrafami, w których nastąpiły przekroczenia ponad 

50% po stronie wydatków bądź wykonanie było mniejsze niż 50% po stronie dochodów.  

Powyższe przypadki zostały opisane w wyjaśnieniach zawierających przyczyny ich powstania. 

 Ogółem budżet Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2016 r. zamknął się deficytem 

w wysokości 1.040.734,34zł, który został pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek.  

 W I półroczu 2016 r. zrealizowane dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki 

bieżące uzyskując nadwyżkę operacyjną w wysokości 398.543,27zł. Powyższy fakt komisja 

ocenia pozytywnie, bowiem nie naruszono wymogu wynikającego z art. 242 ust. 2 ustawy  

o finansach publicznych. 

 Od kilku już lat niepokój komisji budzi niskie wykonanie dochodów majątkowych,  

w tym z tytułu sprzedaży mienia gminnego, które na plan 2.215.037,00zł zrealizowano w kwocie 

366.981,00zł, co stanowi 16,6% planu.  

Zdaniem komisji plan dochodów ze sprzedaży mienia nie zostanie zrealizowany, gdyż  

z wyjaśnienia Skarbnika Gminy wynika, że pomimo ogłoszonych przetargów na sprzedaż 
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nieruchomości gminnych i bieżącej aktualizacji danych na stronie internetowej urzędu  

zawierającej oferty sprzedaży, stwierdza się brak zainteresowania nieruchomościami gminnymi. 

W związku z powyższym komisja uważa za wskazane dokonanie zmniejszenia dochodów  

z tego tytułu w tegorocznym budżecie gminy. 

 Dużą bolączką od wielu lat jest bardzo niskie wykonanie dochodów z tytułu 

wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. W I półroczu 2016 r. na 

plan 608.927,12zł dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 19.338,87zł, co stanowi 3% planu. 

Natomiast należności gminy z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2016r. wyniosły 2.042.647,59zł. 

Pomimo podejmowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej starań i działań  

w zakresie odzyskania należności z tego tytułu, a kwoty te są ściągane przez Komorników, 

zwrócone kwoty są niewielkie. 

Sytuacja ta jednak jest niezależna od Ośrodka, gdyż w całym kraju zwrot należności przez 

dłużników alimentacyjnych jest generalnie problemem. 

Ponadto z informacji uzyskanej od Skarbnika Gminy wynika, że nastąpiła zmiana przepisów 

prawa w zakresie rozliczania kwot otrzymanych od dłużników alimentacyjnych, tj. w pierwszej 

kolejności uzyskaną sumę zalicza się na koszty postępowania, następnie odsetki, a w końcu na 

sumę dłużną, przy czym dochód z odsetek jest w 100% dochodem budżetu państwa. 

 Komisja analizowała także tabelaryczne zestawienie należności za I półrocze 2016 r.  

Ogółem kwota należności wyniosła 11.373.155,24zł, w tym wymagalnych 5.868.163,03zł.  

Z omówienia wykonania budżetu gminy wynika, że największe należności występują z tytułu 

podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych tj. 2.688.877,36zł, a z kwoty tej około 

1 mln zł stanowią podatki, gdzie jest prowadzone długotrwałe postępowanie egzekucyjne.  

W wyniku postępowania egzekucyjnego do końca czerwca 2016 r. tytułem zaległości z lat 

ubiegłych odzyskano środki finansowe w kwocie 39.597,89zł. 

 W celu likwidacji zaległości z tytułu podatków i opłat, w I półroczu 2016r. wystawiono 

1079 upomnień na zaległości podatkowe, 229 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe, 

343 upomnienia na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 127 tytułów 

wykonawczych na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Dokonano także zabezpieczenia wierzytelności w postaci wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 

11.168,00zł. Świadczy to o tym, że Gmina Borne Sulinowo podejmuje wszelkie starania, aby 

wyegzekwować należności wymagalne. 

 Analizując zobowiązania za I półrocze 2016 r. stwierdzono, że łączna kwota tych 

zobowiązań z tytułu dostaw, usług, dopłat i składek wyniosła 1.685.758,96zł i nie wystąpiły 

zobowiązania wymagalne.  

 Z analizy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za  

I półrocze 2016 r. wynika, że łączna kwota przypadających w 2016 roku spłat kredytów  

i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów 

papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń  

i gwarancji do planowanych dochodów ogółem, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach 

publicznych nie przekroczyła dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, który na dzień  

30 czerwca 2016 r. stanowi 3,64% a planowany na 2016 rok stanowi 3,45%.  

 Komisja Rewizyjna stwierdziła, że do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Borne Sulinowo za I półrocze 2016 r. zostały dołączone zaświadczenia z Urzędu Skarbowego  

o niezaleganiu w podatkach oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu  

w opłacaniu składek od wszystkich podległych jednostek.  

 Reasumując Komisja Rewizyjna przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu 

Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2016 r. przedłożoną przez Burmistrza Bornego Sulinowa.". 

Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  

o następującej treści: 
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"Analizując informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo  

za I półrocze 2016 r. Komisja Budżetowo-Gospodarcza stwierdziła, że kwoty dochodów  

i wydatków budżetowych są zgodne z uchwałami wprowadzającymi zmiany w budżecie Gminy 

Borne Sulinowo na 2016 rok, podjętymi w I półroczu br.  

W realizacji wydatków nie zauważono przypadków naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych.  

W I półroczu 2016 r. wystąpiły przypadki niewykonania w 50% dochodów  

w niektórych działach, rozdziałach i paragrafach spowodowane niższym niż zaplanowano 

wpływem dochodów na rachunek budżetu gminy. Wystąpiły również przekroczenia wykonania 

wydatków budżetowych ponad 50%. Przyczyny powstania niewykonania dochodów  

i przekroczenia wykonania wydatków zostały podane w wyjaśnieniach zawartych w omówieniu 

wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2016 roku. 

Niepokoi komisję niski procent realizacji dochodów ze sprzedaży mienia Gminy Borne 

Sulinowo, które za I półrocze wyniosło 17% planu. Zdaniem komisji plan sprzedaży mienia nie 

zostanie zrealizowany w 100%. Z informacji uzyskanej od Kierownika Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami wynika, że do końca roku plan sprzedaży mienia może zostać zrealizowany 

w granicach 40%. 

Mając powyższe na uwadze komisja uważa, że wskazane jest dokonanie stosownych 

zmian i przesunięć w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 r. zarówno po stronie dochodów, 

jak i wydatków. 

Komisja przeanalizowała również dane przedstawione w "Informacji o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2016 r.". Przedstawione 

w informacji dane pozwalają stwierdzić, że wieloletnia prognoza finansowa jest realizowana 

prawidłowo, a wszystkie dokonane w niej zmiany były związane ze zmianami w budżecie 

Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok.  

 Komisja stwierdziła, że zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych łączna kwota 

przypadających w 2016 roku spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku 

odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat 

kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem, nie 

przekroczyła dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, który na dzień 30 czerwca 2016 r. 

stanowi 3,64% a planowany na 2016 rok stanowi 3,45%.  

Reasumując, Komisja Budżetowo-Gospodarcza oceniła pozytywnie realizację budżetu 

Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2016 r. 

 

 Tym niemniej Komisja Budżetowo-Gospodarcza jest zaniepokojona realizacją wniosków 

adresowanych do Burmistrza Bornego Sulinowa, zgłoszonych na sesji 30 grudnia 2015 r. przy 

uchwalaniu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok. 

Z uwagi na sytuację finansową gminy komisja zgłosiła 5 wniosków do realizacji w trakcie roku 

budżetowego, które dotyczyły: 

1) zmniejszenia etatów w Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie do 3 strażników m.in.  

z uwagi na odebranie gminie prawa do korzystania z fotoradaru; 

2) podjęcia działań zmierzających do utworzenia jednostki prowadzącej obsługę finansową 

jednostek organizacyjnych gminy; 

3) podjęcia działań w kierunku wyłonienia wykonawcy na usługi sprzątania w jednostkach 

organizacyjnych gminy; 

4) podjęcia 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) podjęcia starań mających na celu zwiększenie dochodów gminy poprzez ustanowienie 

służebności gruntowej z tytułu umiejscowienia na nieruchomościach gminnych instalacji  

i obiektów technicznych. 
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Po zapytaniu Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej jak przedstawia się 

realizacja wniosków Komisji Budżetowo-Gospodarczej, które zostało zgłoszone na sesji w dniu 

30 czerwca br., uzyskano odpowiedź, z którą zapoznali się członkowie tejże komisji. 

W wyniku analizy odpowiedzi oznaczonej sygnaturą akt S.3020.203.2016.LŁ z dnia  

16 września 2016 r. Komisja Budżetowo-Gospodarcza uznała ją jako niewystarczającą  

i lakoniczną, bowiem przedstawiono jedynie stan faktyczny problemów ujętych we wnioskach, 

natomiast nie przedstawiono w poszczególnych punktach kalkulacji finansowej  

i proponowanych rozwiązań. 

W związku z ich brakiem Komisja Budżetowo-Gospodarcza zgłasza poniższe uwagi  

i spostrzeżenia celem dokonania bardziej wnikliwej analizy i przedstawienia konkretnych 

rozwiązań: 

1. W odniesieniu do pkt 1 dotyczącego zmniejszenia etatów w Straży Miejskiej w Bornem 

Sulinowie do 3 strażników zawarto nieprawdziwe dane dotyczące oszczędności na 

zwolnieniu 1 strażnika, gdzie podano kwotę 33.000,00zł. Z wyliczeń komisji wynika kwota 

67.000,00zł, gdzie przy zwolnieniu 2 strażników daje oszczędności rzędu 134.000,00zł. 

2. W odniesieniu do pkt 2 dotyczącego utworzenia jednostki prowadzącej obsługę finansową 

jednostek organizacyjnych gminy podano roczny koszt oszczędności w kwocie 100.000,00zł, 

biorąc pod uwagę tylko szkoły. Zdaniem komisji włączając w to inne jednostki podległe 

gminie Borne Sulinowo, kwota oszczędności wyniosłaby dużo więcej. 

3. W odniesieniu do pkt 3 dotyczącego wyłonienia wykonawcy na usługi sprzątania  

w jednostkach organizacyjnych gminy nie podano liczby osób zatrudnionych do sprzątania  

i metrażu pomieszczeń do sprzątania w szkołach na terenie wiejskim tj. Łubowo, Jeleń, 

Juchowo i Silnowo. 

4. W odniesieniu do pkt 4 dotyczącego podjęcia 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 

komisja stwierdza, że temat wogóle nie został rozwiązany. 

5. W odniesieniu do pkt 5 dotyczącego zwiększenia dochodów gminy poprzez ustanowienie 

służebności gruntowej z tytułu umiejscowienia na nieruchomościach gminnych instalacji  

i obiektów technicznych zdaniem komisji należy zlecić sporządzenie wyceny w celu 

ustalenia wartości służebności dla poszczególnych instalacji (energetyczne, gazowe, 

wodociągowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne i ciepłownicze) i zagwarantowania  

w przyszłorocznym budżecie gminy środków finansowych na ten cel.". 

Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji o następującej 

treści: 

"Budżet Gminy Borne Sulinowo był realizowany w ramach wyznaczonych uchwałą 

budżetową Nr XVIII/202/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku z uwzględnieniem zmian 

dokonanych w trakcie I półrocza 2016 r. 

Oceniając wykonanie budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2016 roku, Komisja 

Rozwoju 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 i wydatków w analizowanych działach klasyfikacji budżetowej 

zamknęło się w granicach 50%. Wszystkie przypadki niewykonania w 50% dochodów, 

ewentualnie  przekroczenia wykonania wydatków powyżej 50%, zostały opisane w omówieniu 

wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2016 r. z podaniem działu, rozdziału  

i paragrafu oraz przyczyn ich powstania. Powyższe wyjaśnienia komisja przyjęła i uważa za 

zrozumiałe.  

Niepokoi stan osiągniętych w I półroczu dochodów ze sprzedaży mienia gminnego, gdzie 

wykonanie kształtuje sie na poziomie tylko 17%, ale jest to wynik małego zainteresowania ofertą 
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gminy przez potencjalnych nabywców. Jest jednak szansa w II półroczu 2016 r. na poprawę 

wykonania dochodów w tym zakresie.  

Przy realizacji budżetu Gminy przestrzegano równowagi budżetowej. 

 Reasumując, Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła realizację budżetu Gminy Borne 

Sulinowo za I półrocze 2016 r. w opiniowanym zakresie.  

Podsumowując należy dodać, że wytyczanie strategii finansowania oraz bieżąca ocena 

sytuacji finansowej i majątkowej gminy, umożliwia ocenę zgodności przebiegu działalności 

bieżącej, inwestycyjnej i finansowej z przyjętymi w budżecie założeniami. Bardzo ważna jest 

ocena wpływu uwarunkowań zewnętrznych na decyzje inwestycyjne i finansowe gminy.". 

Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnych, czy ktoś chciałby 

zabrać głos w sprawie wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2016 r. 

Powiedział też, że do niektórych sugestii Komisji Budżetowo-Gospodarczej Pani Burmistrz 

może ewentualnie odnieść się, ale dopiero w pkt 15 pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania 

radnych.". 

 

Więcej głosu nie zabierano. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 13 pn. "Sprawozdania 

komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2016 roku.". 

 

 

 

Ad 13. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do przewodniczących komisji  

o przedstawienie sprawozdań z prowadzonej działalności za I półrocze 2016 r. 

 

Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2016 r. 

przedstawili: 

 

1. Przewodniczący komisji Mariusz Gorgol przeczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które 

stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

2. Przewodniczący komisji Henryk Sigiel przeczytał sprawozdanie Komisji Budżetowo-

Gospodarczej, które stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

3. Przewodniczący komisji Dariusz Palicki przeczytał sprawozdanie Komisji Rozwoju, które 

stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski ogłosił 10 minut przerwy. 

 

Po przerwie Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski wznowił obrady i przystąpił do realizacji 

pkt 14 pn. "Podjęcie uchwał w sprawach.". 
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Ad 14. 

Podjęcie uchwał. 

 

 

14.1 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zawarcia 

Porozumienia pomiędzy Gminą Borne Sulinowo a Miastem Szczecinek dotyczącego 

powierzenia Miastu Szczecinek realizacji zadania publicznego Gminy Borne Sulinowo  

w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Borne 

Sulinowo do Środowiskowego Domu Samopomocy "Walentynka" w Szczecinku. 

Po tym zwrócił się o opinie Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowo-Gospodarczej odnośnie 

projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja zaopiniowała 

pozytywnie przedmiotowy projekt 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 12 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

Uchwała Nr XXVII/275/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 września 

2016r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Borne Sulinowo a Miastem 

Szczecinek dotyczącego powierzenia Miastu Szczecinek realizacji zadania publicznego 

Gminy Borne Sulinowo w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu 

mieszkańców Gminy Borne Sulinowo do Środowiskowego Domu Samopomocy 

"Walentynka" w Szczecinku została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do 

protokołu. 

 

 

 

14.2 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy uchylenia 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 15 lat nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Borne Sulinowo (dot. uchwały Nr XXIV/249/2016). 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. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 

- za głosowało 12 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

Uchwała Nr XXVII/276/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 września 

2016r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 15 lat 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i 

stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

 

14.3 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 

zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 

Sulinowo (dot. budynku byłej wartowni posadowionego na dz. nr 35/2 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 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 12 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

Uchwała Nr XXVII/277/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 września 

2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 17 do protokołu. 

 

 

14.4 

 

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. nieruch. grunt. oznacz. dz. nr 10/5 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 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 12 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XXVII/278/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 września 

2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 18 do protokołu. 

 

 

14.5 

 

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. dwóch bunkrów posadowionych na dz. nr 7/367 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 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 12 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

Uchwała Nr XXVII/279/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 września 

2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 19 do protokołu. 

 

 

14.6 

 

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. nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 409/10 w m. Krągi). 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 12 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

Uchwała Nr XXVII/280/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 września 

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. 
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14.7 

 

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. ogr. działk. nr 4 położonego na dz. 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 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 12 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

 

Uchwała Nr XXVII/281/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 września 

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 21 do protokołu. 

 

 

 

14.8 

 

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. ogr. działk. nr 10 położonego na dz. 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 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 12 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

 

Uchwała Nr XXVII/282/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 września 

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 22 do protokołu. 
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14.9 

 

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. ogr. działk. nr 13 położonego na dz. 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 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 12 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

 

Uchwała Nr XXVII/283/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 września 

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 23 do protokołu. 

 

 

 

14.10 

 

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. ogr. działk. nr 14 położonego na dz. 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 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 12 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

 

Uchwała Nr XXVII/284/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 września 

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 24 do protokołu. 
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14.11 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej oznaczonej działką nr 109, położonej w obr. Komorze). 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 12 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

 

Uchwała Nr XXVII/285/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 września 

2016r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 

została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

 

 

14.12 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej oznaczonej działką nr 47/1, położonej w obr. Łączno). 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 12 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

Uchwała Nr XXVII/286/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 września 

2016r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 

została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
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14.13 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruch. grunt. niezabud. 

oznaczonej działkami nr 43/1, 43/5 i 43/4 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 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 12 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

 

Uchwała Nr XXVII/287/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 września 

2016r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 

została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

 

 

14.14 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 

nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lok. mieszkal. nr 3 

przy Al. Niepodległości 46B 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 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 12 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

 

Uchwała Nr XXVII/288/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 września 

2016r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne 

Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
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14.15 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany 

Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 

Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z 

o.o. w Szczecinku na lata 2014-2016. Po tym zwrócił się o opinie Komisji Budżetowo-

Gospodarczej i Komisji Rozwoju 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 12 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

 

Uchwała Nr XXVII/289/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 września 

2016r. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2014-2016 została podjęta 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

 

Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski ogłosił 10 minut przerwy. Powiedział, że  

w przerwie zapozna radnych z nietypową sytuacją dotyczącą projektu uchwały w sprawie 

zmiany składu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie 

oznaczonego w porządku obrad pkt 14.16. 

 

 

W przerwie odbyło się także posiedzenie Komisji Rozwoju w związku z uzyskaną w dniu 

dzisiejszym informacją, że nowy przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego do Rady 

Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie znajduje się w wykazie 

Instytutu Pamięci Narodowej jako funkcjonariusz organów bezpieczeństwa PRL.  

 

 

Po przerwie. 

 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski wznowił obrady i przystąpił do realizacji ppkt 16, tj. 

podjęcia uchwały w sprawie zmiany składu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej  

w Bornem Sulinowie. 
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14.16 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rozwoju  

o opinię odnośnie projektu uchwały w sprawie zmiany składu Rady Społecznej przy Zespole 

Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie.  

Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że po zapoznaniu się z 

nieznanymi dotychczas faktami wskazującymi na współpracę Pana Arkadiusza Górki, 

przedstawiciela Wojewody Zachodniopomorskiego do Rady Społecznej przy Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Bornem Sulinowie z organami bezpieczeństwa PRL, postanowiła nie wydawać 

opinii, a także wstrzymać się od głosu w przedmiotowej sprawie. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi do 

projektu uchwały. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 

- za nie głosował żaden radny, 

- przeciw głosował 1 radny,  

- wstrzymało się od głosu 11 radnych. 

 

Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej  

w Bornem Sulinowie nie została podjęta. 

 

 

14.17 

 

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. 

Przypomniał, że na sesji czerwcowej Rada Miejska w Bornem Sulinowie podjęła uchwałę w tej 

sprawie, jednakże nie została ona zaopiniowana przez powiatowego inspektora sanitarnego  

w myśl art. 6r ust.3c ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach. Mając powyższe na uwadze 

przesłano do powiatowego inspektora sanitarnego projekt uchwały, w aktualnym brzmieniu, do 

zaopiniowania w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. W związku z tym, 

że uczyniono zadość obowiązkowi uzyskania stosownej opinii powiatowego inspektora 

sanitarnego podjęcie przedmiotowej uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione.  

Po tym zwrócił się o opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju odnośnie 

projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja 

wydała opinię pozytywną. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja wydała opinię 

również 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 12 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

 

Uchwała Nr XXVII/290/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 września 

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 31 do protokołu. 

 

 

 

14.18 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy opłaty 

prolongacyjnej. 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 12 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

 

Uchwała Nr XXVII/291/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 września 

2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  

nr 32 do protokołu. 

 

 

14.19 

 

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. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 

- za głosowało 12 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

 

Uchwała Nr XXVII/292/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 września 

2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 

2016 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

 

 

14.20 

 

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 12 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

 

Uchwała Nr XXVII/293/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 września 

2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok 

została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

 

14.21 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy 

wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-

2033. Przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej Skarbnik Gminy 

przedstawiła autopoprawkę do powyższego projektu uchwały, która została uwzględniona. 

Autopoprawka stanowi załącznik nr 35 do protokołu sesji. 

Po tym zwrócił się o opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej odnośnie projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja 

wydała opinię pozytywną uwzględniając autopoprawkę. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
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Radna Magdalena Bugiel powiedziała, że jeden punkt przykuł bardzo jej uwagę, a mianowicie 

budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubowie na kwotę 10.079.950,00zł. Usłyszała też, 

że ta inwestycja może kosztować znacznie więcej. W związku z tym zapytała, czy mając na 

uwadze potrzeby i realne możliwości finansowe jesteśmy w stanie wybudować taki obiekt, komu 

on będzie służył, czy będzie w stanie wygenerować jakieś zyski i czy stać nas będzie na 

utrzymanie tego obiektu. Powiedziała, że to pytanie kieruje do Pani Burmistrz, 

Przewodniczącego Rady Miejskiej i radnych. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odpowiedział, że jeśli ta inwestycja dojdzie do 

skutku, to będzie realizowana w oparciu o środki zewnętrzne.  

 

Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że powinno być naszą ambicją 

wybudowanie sali gimnastycznej w Łubowie, bo jest to jedyna szkoła, która sali gimnastycznej 

nie ma. Natomiast przymierzając się do wpisania takiego zadania inwestycyjnego, uwzględniając 

propozycje mieszkańców i dyrekcji szkoły, koncepcja zawierała w sobie nie tylko salę 

gimnastyczną, ale również całe zaplecze kuchenne, socjalne, pokoje dla ewentualnych 

wycieczek. Tą koncepcję umieściliśmy w wieloletnim planie inwestycyjnym, a z tyłu głowy 

mieliśmy sposób finansowania. Zakładaliśmy, że może kosztować 10 mln zł. Konkretne 

finansowanie miało być z tzw. programu Lemur - programu na dofinansowanie w dużym stopniu 

budynków użyteczności publicznej. Przeznaczono na zaprojektowanie sali 100.000,00zł, 

natomiast wydano na projekt 70.000,00zł. Kosztorys inwestorski wyniósł nie 10 mln zł a 21 mln 

zł. Na dzień dzisiejszy program Lemur został zawieszony. Inwestycja jest rozłożona na lata i 

jeżeli np. ta hala miałaby kosztować 10 mln zł, przy 85% dofinansowania w różnych 

programach, to wkład własny wyniósłby 1,5 mln zł rozłożony na 2 czy 3 lata. Przy 21 mln zł  ta 

inwestycja staje się problematyczna.. Słyszy też głosy radnych, żeby zrezygnować ze stołówki 

oraz całego zaplecza, i postawić tylko salę gimnastyczną. Jednak dyrekcja szkoły nie przychyla 

się do rezygnacji ze stołówki i pokoi, bo o te środki zewnętrzne będzie również sama zabiegać. 

Dodała, iż nie ukrywa, że podczas wizyty Wiceministra Edukacji (nasz były Kurator Oświaty) 

dyrekcja szkoły uzyskała zapewnienie, że zrobi wszystko, żeby dofinansowanie na salę 

gimnastyczną w Łubowie było, ale o czym musimy pamiętać - mówiliśmy o kwocie 10-12 mln 

zł. Jeżeli byłoby dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Sportu i z innego 

programu, a nasz koszt miałby wynieść do 2 mln zł rozłożony na lata - to Ok.  Ten projekt 

podlega jeszcze weryfikacji. Powinniśmy znaleźć jakieś wyjście, bo sala gimnastyczna dla 

szkoły w Łubowie powinna być budowana. 

Wyjaśniła również, że audyt jest potrzebny dopiero na etapie przetargu, a przetarg można ogłosić 

dopiero jak będzie zapewnione finansowanie. W PROW są 2 lata poślizgu, duże programy 

operacyjne żadne nie ruszyły 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował Pani Burmistrz za wyjaśnienia. 

Stwierdził też, że wybudowanie to jedna sprawa, a potem koszty utrzymania to druga sprawa. 

 

Radny Zbigniew Maltański powiedział, że jak słyszy od radnej komu ma służyć sala, to 

odpowiada: dzieciom, młodzieży szkolnej. Zyski - żaden budynek użyteczności publicznej nie 

przyniesie zysków. O sali gimnastycznej w Łubowie mówi się 20 lat i wreszcie teraz jest projekt. 

Uważa, że na tym teraz trzeba się pochylić i wybrać tj. czy robimy całość czy może okrajamy, bo 

do tego nas sytuacja zmusi. Nie możemy powiedzieć, że wydaliśmy ileś tysięcy złotych i to 

wyrzucimy do kosza. Do czegoś takiego nie można dopuścić, gdyż byłaby to niegospodarność. 

 

Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 

- za głosowało 10 radnych, 

- przeciw nie głosował żaden radny, 

- wstrzymał się od głosu 1 radny (1 radny nie brał udziału w głosowaniu). 

 

Uchwała Nr XXVII/294/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 września 

2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne 

Sulinowo na lata 2016-2033 została podjęta i stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

 

14.22 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 

zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 

pomieszczenia w piwnicy tj. 33,32 m
2
 na dz. 3/37 w Bornem Sulinowie). 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 12 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

Uchwała Nr XXVII/295/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 września 

2016r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 37 do 

protokołu. 

 

Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 

projektów uchwał stanowią załączniki nr 38, nr 39 i nr 40 do protokołu. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 15 pn. "Interpelacje, 

wnioski i zapytania radnych.". 

 

 

Ad 15. 

 

W punkcie sesji "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głos zabrali: 

 

 Radny Tadeusz Deptuła zabrał głos odnośnie hydroforni, która została zlikwidowana. 

Poinformował, że zanim ta hydrofornia powstała w 1989 r. mieszkańcy sołectwa Łączno  

i Ciemino musieli się złożyć wówczas po 1,5 mln zł, żeby została rozpoczęta budowa. 

Hydrofornia ta została przekazana do PWiK Sp. z o.o. w Szczecinku i teraz sprzedają ją za 

93.800,00zł. Przypomniał, że chcieli tę hydrofornię odzyskać na świetlicę, żeby mieszkańcy 

mieli gdzie się spotykać. W związku z tym zwrócił się do Pani Burmistrz oraz radnych  

z prośbą, że jak będzie możność - kupienia tej byłej hydroforni w m. Łączno.  
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Następnie zaprosił radnych - również w imieniu Księdza Proboszcza - na odpust, który 

odbędzie się 1 października br. Msza Święta rozpocznie się o godz. 16.00. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poinformował, że prowadził ożywioną 

korespondencję z Zarządem Spółki PWiK w Szczecinku w tej sprawie i nie była to 

przyjemna korespondencja. Próbował wywrzeć jakieś presje na przedstawicielach spółki, 

żeby podjęli uchwałę o nieodpłatnym przekazaniu Gminie Borne Sulinowo tej 

nieruchomości. Jednak spółka prawa handlowego kieruje się przede wszystkim zyskiem, 

choć on uważa, że jest to spółka o funkcjonowaniu publicznym. Różnią się  

z przedstawicielami spółki w różnych kwestiach, a całą korespondencję można zobaczyć  

w Biurze Rady. Żadnego oddźwięku pozytywnego nie było i to trwało kilka miesięcy. Dodał, 

iż najprawdopodobniej ta nieruchomości nie znajdzie nabywcy ze względu na zapis w planie 

zagospodarowania przestrzennego, więc ta wartość będzie obniżana. Prosił, żeby pamiętać, 

że jak było przekazywane mienie naszej gminy do Spółki PWiK, to popełniono szereg 

błędów i nie zrobiono tego rzetelnie. Myśli, że przy proponowanej cenie wywoławczej nie 

ma możliwości zakupu za taką kwotę, bo nie mamy takich środków. Natomiast  

w przyszłości, jeśli cena by spadła, to w drodze negocjacji jest jakieś pole manewru. 

Po tym zwrócił się do radnych, aby w miarę możliwości przybyli 1 października br. o godz. 

16.00 na odpust w miejscowości Łączno. Przeprosił, że nie będzie uczestniczył, bo od 28 

września do 6 października przebywa za granicą. 

 

 Radny Dariusz Palicki zapytał, czy nastąpiły jakieś zmiany odnośnie skansenu pomników, 

który ma powstać w Bornem Sulinowie. 

 

Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że w ubiegłym tygodniu 

rozmawiała telefonicznie z Panem Zawistowskim - Dyrektorem Oddziału Edukacji  

i odnośnie skansenu uzyskała odpowiedź, że nic się nie zmieniło w tym temacie.  

Po tym poinformowała, że są zaplanowane w Bornem Sulinowie 2 wizyty tj.: 

1. 29 września br. przebywać będą Marszałkowie z całej Polski odpowiedzialni za 

Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich - rolnictwo, rybołówstwo. Gospodarzem jest 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Rzepa. Wyjazd studyjny 

przewiduje wizytę w gospodarstwie w Juchowie, a później od godz. 13.00 delegacja 

przebywać będzie w Bornem Sulinowie do późnych godzin wieczornych.  

2. 12 października br. - wizyta studyjna przedstawicieli komisji sejmowej tj. Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Dzień wcześniej odbędzie się 

spotkanie w Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinku, a dotyczyć będzie 

komunalizacji jezior. Zamierza zaprosić w ich imieniu również Burmistrzów Czaplinka  

i Złocieńca, bo mają ten sam problem. Drugi temat do dyskusji ma dotyczyć środków 

przewidzianych w budżecie państwa na zagospodarowanie terenów po wojskach 

radzieckich. Poinformowała, że ustawa o zagospodarowaniu nieruchomości skarbu 

państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej nadal obowiązuje, natomiast  

w budżecie państwa pieniędzy nie ma. Zaprosiła radnych do udziału w tym spotkaniu, by 

porozmawiać o potrzebach takich miast jak Borne Sulinowo. Pisemne zaproszenia wyśle. 

 

 

Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 16 pn. "Ustalenie terminu 

następnej sesji.". 
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Ad 16. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że planowana Sesja Rady Miejskiej  

w Bornem Sulinowie odbędzie się 27 października 2016 r. o godz. 14.30. 

W porządku obrad przewidziana jest m.in. poniższa tematyka: 

1. Ocena przebiegu sezonu turystycznego 2016 w Gminie Borne Sulinowo. 

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 

2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie 

należy do zadań własnych gminy. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych. 

4. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok. 

 

Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 17 pn. 

"Zamknięcie sesji.". 

 

 

 

Ad 17. 

 

W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Dariusz 

Czerniawski zamknął XXVII Sesję Rady Miejskiej.  

 

 

Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 17.30. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołowała: 

Anna Łozińska 

 

 

 

 

 

 

 


