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

odbytej w dniu 27 października 2016 r. 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 27 października 2016 r. 

otworzył i jej przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej DARIUSZ CZERNIAWSKI.  
 
Na wstępie powitał Burmistrza Bornego Sulinowa Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Skarbnika 
Gminy Lidię Ławrukajtis, obecnych na sali kierowników jednostek podległych gminie, 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, mieszkańców miasta i gminy oraz panie  
i panów radnych. 
 
Po tym stwierdził, że na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 13 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne.  
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji punktu pn. 
„Przyjęcie wniosków do porządku obrad”. 
Powiedział, że porządek obrad otrzymali wszyscy radni i zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku 
dzisiejszej sesji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Borne Sulinowo oraz warunki i zasady korzystania z nich przez 
operatorów i przewoźników. Powiedziała, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu 
Komisji Budżetowo-Gospodarczej. 
 
W trakcie obrad doszedł 1 radny - aktualnie w sesji uczestniczyło 14 radnych. 
 
Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt powyższej uchwały 
wprowadzimy w pkt 12 "Podjęcie uchwał w sprawach" jako ppkt 13 i poddał wniosek pod 
głosowanie:  za głosowało 14 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 października 2016 r. przedstawiał się następująco: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr XXVII/2016 z 22.09.2016r.).  
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
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5. Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady. 
7. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
8. Wolna Trybuna. 
9. Ocena przebiegu sezonu turystycznego 2016 w Gminie Borne Sulinowo. 
10. 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. 

11. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok. 
12. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) ustalenia terminu zebrania, na którym ma być dokonany wybór sołtysa (dot. Sołectwa 
Krągi); 

2) wyrażenia stanowiska odnośnie propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów 
Fizjograficznych (dot. ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Śmiadowo-Kolonia, osada 
- z łącznikiem);  

3) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruch. grunt. 
oznaczonej działką 115/13 w m. Przyjezierze); 

4) 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); 

5) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruch. grunt. 
oznaczonej działką 1/230 w m. Borne Sulinowo); 

6) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruch. grunt. 
oznaczonej działką 1/232 w m. Borne Sulinowo); 

7) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
mieszkal. nr 3 położonego przy ul. Kościuszki 38 w m. Łubowo); 

8) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej oznaczonej dz. nr 409/13 w m. 
Krągi); 

9) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2016-2020; 

10) zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 
rezerwatu przyrody „Diabelskie Pustacie”; 

11) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
12) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok; 
13) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Borne Sulinowo oraz warunki i zasady korzystania z nich przez operatorów  
i przewoźników. 
 

13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
14. Ustalenie terminu następnej sesji. 
15. Zamknięcie sesji. 
  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. 
 Po tym Przewodniczący RM przystąpił do realizacji pkt 3 pn. „Przyjęcie protokołu poprzedniej 
Sesji Rady Miejskiej”. 
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Ad 3.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że protokół poprzedniej Sesji Rady 
Miejskiej był wyłożony do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Zapytał, 
czy są uwagi do protokołu Nr XXVII/2016 z 22.09.2016 r. 
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXVII/2016 Sesji Rady Miejskiej z 22.09.2016r.:  za głosowało 14 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Nr XXVII/2016 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z 22.09.2016 r. został 
przyjęty jednogłośnie.  
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 4 pn. "Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.". 
 
 
 
Ad 4. 
 Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni wraz z zawiadomieniem  
i materiałami na sesję otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie 
międzysesyjnym. Zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub pytania do informacji zawartych  
w sprawozdaniu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 5 pn. "Informacja radnych 
powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu.". 
 
 
 
Ad 5.  
Temat nie był omawiany z uwagi na nieobecność radnych powiatowych z terenu Gminy Borne 
Sulinowo. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 6 pn. "Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady.". 
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Ad 6.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
           "W okresie od ostatniej sesji odbyły posiedzenia wszystkie komisje Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie. 
 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza odbyła 1 posiedzenie, na którym: 
1. Wypracowano wnioski do projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok. 
2. Dokonano oceny finansowej realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok 

szkolny 2015/2016. 
3. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na dzień dzisiejszy tj. 27 października 2016 r.  
 

Komisja Rozwoju odbyła 1 posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Sport jako doskonały i skuteczny element promocyjny - możliwość stworzenia strategii dla 

gminy Borne Sulinowo (z udziałem Dyrektora CKiR, pracownika merytorycznego Urzędu 
Miejskiego oraz Przewodniczącego Rady Sportu Powiatu Szczecineckiego). 

2. Podsumowanie przebiegu sezonu turystycznego 2016 w Gminie Borne Sulinowo. 
3. Ocena stanu realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 

2015/2016.  
4. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok -  

w zakresie działania komisji. 
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

1) wyrażenia stanowiska odnośnie propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów 
Fizjograficznych (dot. ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Śmiadowo-Kolonia, osada 
- pisownia z łącznikiem); 

2) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2016-2020; 

3) zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla 
rezerwatu przyrody „Diabelskie Pustacie”; 

4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
5) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok (w zakresie 

działania komisji). 
 Komisja Rewizyjna odbyła 1 posiedzenie, na którym przeprowadzono kontrolę w Szkole 

Podstawowej w Jeleniu. 
Przedmiotem kontroli była realizacja budżetu i prawidłowość dokonywania wydatków w 2016 r., 
dożywianie uczniów, inwentaryzacja mienia, stan zaległości, terminowość regulowania 
zobowiązań m.in. z tytułu podatków i składek ZUS. 
Zakres kontroli obejmował realizację planu finansowego za okres od 1 stycznia  
do 30 września 2016 roku. 
 
W niedzielę 25 września br. na zaproszenie wójta gminy Lipnica uczestniczyłem w uroczystości 
poświęcenia i odsłonięcia Obelisku upamiętniającego męczeństwo strażników granicznych  
z Komisariatów Straży Granicznej na Gochach, połączonej z posadzeniem Dębu Pamięci  
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i odsłonięciem tablicy ku czci zamordowanych policjantów z Posterunku Policji Państwowej  
w Brzeźnie Szlacheckim koło Bytowa.  
 
W związku z podjętą przez Radę Miejską w Bornem Sulinowie w dniu 22 września br. uchwałą 
Nr XXVII/287/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo i stwierdzeniem w niej wady polegającej na wpisaniu omyłkowo nieprawidłowej 
podstawy prawnej jej podjęcia w zakresie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, wystosowałem pismo do Wydziału Prawnego Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie informujące, że na najbliższej sesji zostanie przedłożony projekt 
uchwały zawierający prawidłową podstawę prawną podjęcia, jednocześnie uchylając błędną 
uchwałę w całości. 
 
W dniu 29 września br. wpłynęło pismo z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Departamentu Administracji Publicznej informujące, że Komisja Nazw Miejscowości  
i Obiektów Fizjograficznych rozpatrzyła wniosek o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości  
w Gminie Borne Sulinowo i zaopiniowała pozytywnie ustalenie urzędowej nazwy miejscowości 
Śmiadowo-Kolonia, osada, wyłącznie pod warunkiem zastosowania zapisu nazwy miejscowości 
zgodnego z zasadami ortografii, tj. z łącznikiem. Wobec powyższego przygotowano na dzisiejszą 
sesję projekt uchwały, w którym Rada Miejska w Bornem Sulinowie przychyla się do ww. 
propozycji. 
 
Od dnia 28 września do dnia 5 października br. przebywałem we Francji.  
W dniach od 29 września do 2 października byłem gościem w Archiwum Stowarzyszenia Amicale 
IID i IIB u Państwa Jacheet w miejscowości Tigy pod Orleanem. 
W piątek 3 października przebywałem w archiwum memoriału Caen w Normandii usytuowanym 
blisko miejsc lądowania alianckich żołnierzy. Archiwum to posiada dużo materiałów związanych 
z losami francuskich jeńców wojennych m.i.n z Oflagu II D Gross Born. 
W sobotę 1 października złożyłem wiązankę kwiatów na cmentarzu francuskich bohaterów  
w miejscowości Thiais pod Paryżem na grobie porucznika Andre Rabin, jeńca wojennego Oflagu 
II D Gross Born, który został ciężko ranny w dniu 17 marca 1942 roku u wylotu tunelu  
o długości 117 metrów pod Kłominem. Porucznik Andre Rabin zmarł w wyniku odniesionych ran 
w szpitalu jenieckim w Czarnem 18 marca 1942 roku i tam też został pochowany. Jeszcze  
w czasie wojny szczątki porucznika Rabin przeniesiono z cmentarza jenieckiego w Czarnem na 
Cmentarz Wojenny w Gdańsku, a po zakończeniu wojny w roku 1951 trumnę z ciałem porucznika 
złożono w grobie na Cmentarzu Wojennym w Thiais obok jego brata, który zginął  
w czasie nalotu alianckiego w pobliżu Świnoujścia, jego brat był również jeńcem wojennym. 
Wspomniany wcześniej tunel wykonali w czasie 8 miesięcy w pełnej konspiracji francuscy 
oficerowie jeńcy z Oficerskiego Obozu Jenieckiego Oflag II D Gross Born. W ciągu 3 dni 
wykorzystując wybudowany w niezwykłych warunkach tunel wydostało się na wolność 17 
oficerów jeńców wojennych z Oflagu II D, czterech spośród nich pokonując ponad 1000 
kilometrów szczęśliwie dotarło do Francji, inni zostali ujęci przez Policję i Gestapo i przeniesieni 
do jenieckich obozów karnych. 
W niedzielę 2 października uczestniczyłem we Mszy Świętej w kaplicy świętego Ludwika  
w Paryżu w intencji jeńców wojennych z Oflagu II D Gross Born, a następnie byłem gościem na 
spotkaniu rodzin byłych jeńców wojennych członków stowarzyszenia Amicale Oflag IID i IIB, 
które odbywało się w Ecole Militaire w Paryżu w pobliżu wieży Eiffla.  
W poniedziałek 3 października na terenie Ambasady Polskiej w Paryżu spotkałem się  
z przedstawicielami polskiego attachatu wojskowego i francuskiego ministerstwa obrony by 
omówić możliwości współpracy Izby Muzealnej w Bornem Sulinowie z francuskimi archiwami 
wojskowymi celem odnalezienia materiałów archiwalnych związanych z francuskimi jeńcami 
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wojennymi z Oflagu II D Gross Born. Moja wizyta we Francji miała charakter oficjalny jako 
Przewodniczącego Rady Miejskiej i Kierownika Izby Muzealnej na zaproszenie generała 
Dominque Simon i sekretarza generalnego Etienne Jacheet z Amicale Oflag IID i IIB. Wyrażam 
słowa wdzięczności i podziękowań za gościnność Beatrice i Etienne Jacheet. 
 
W dniu 12 października br. wpłynęło pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  
w Szczecinie w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia RDOŚ zmieniającego zarządzenie  
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Diabelskie Pustacie".  
W porządku dzisiejszych obrad ujęty został projekt uchwały opiniujący pozytywnie proponowane 
zarządzeniem zmiany. 
 
W dniu 12 października br. uczestniczyłem w wyjazdowym posiedzeniu sejmowej Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które odbywało się pod przewodnictwem 
przewodniczącego komisji posła Pana Andrzeja Maciejewskiego w Izbie Muzealnej w Bornem 
Sulinowie. W posiedzeniu uczestniczyło 13 posłów, Pani Burmistrz, radni, dyrektorzy szkół  
i mieszkańcy Bornego Sulinowa.  
 
W dniu 17 października br. uczestniczyłem w gminnej uroczystości z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, która odbyła się w Szkole Podstawowej w Juchowie.". 
 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 7 pn. "Wystąpienia 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.". 
 
 
 
Ad 7.  
W punkcie sesji pn. "Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy" głosu nie 
zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 8 pn. "Wolna Trybuna.". 
 
 
Ad 8.  
W punkcie sesji Wolna Trybuna głos zabrała mieszkanka Łubowa, która zapytała na jakim etapie 
jest realizacja projektu budowy sali gimnastycznej w Łubowie. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że proces inwestycyjny zaczyna się 
wówczas, kiedy tworzona jest koncepcja, później projekt. Projekt został wykonany, znalezione 
zostały pieniądze w budżecie i jest to pierwsza rzecz, która od 20 lat się zadziałała w Łubowie. 
Dopiero mając projekt i wszelkie inne dokumenty można przystąpić do realizacji zadania. Ten 
projekt został zrobiony i był pisany pod konkretny program z możliwością jego sfinansowania - 
oceniony wstępnie na poziomie do 10 mln zł. Przy realizacji takiej inwestycji przy 85% 
dofinansowania można było domniemywać, że w ciągu 2 lat gmina jest w stanie taką budowę hali 
zrealizować. Ten projekt był pisany pod program tzw. Lemur, który dotyczy budowy budynków 
pasywnych, czyli z wysoką oszczędnością energii. Mógłby być dofinansowany z dotacją  
w wysokości 60%, na resztę można zaciągnąć pożyczkę, która przy osiągnięciu wskaźników 
energetycznych mogła by być umarzalna w zależności od osiągów nawet do 60%. Po 
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sporządzeniu projektu można było przystąpić do kosztorysowania tej inwestycji. Kosztorys 
wyniósł 20 mln zł z wyposażeniem. Aktualnie z programu, pod który ten projekt był pisany, nie 
ma możliwości sfinansowania. Zakładając, że dofinansowanie wynosiłoby nawet 85% - przy 
założeniu, że zawsze po przetargach cena jest niższa - ta cena wynosiłaby 14 mln zł. Zrobiliśmy 
to, co należało zrobić, ale do tych wskaźników trzeba jeszcze zrobić audyt, który jest dopiero 
potrzebny na etapie ogłoszenia przetargu na wykonanie tej inwestycji. Przetarg możemy ogłosić 
jeżeli będziemy mieli dofinansowanie tego projektu, bo nie ma mowy, żeby gmina mogła to 
zadanie zrealizować z własnych środków. Dodała, że jesteśmy bardzo zdeterminowani na 
realizację tego przedsięwzięcia, ale dzisiaj może tylko odpowiedzieć, iż nie wierzy w to, żeby to 
zadanie wykonać w ciągu 2 lat, bo rok 2017 po prostu przeznaczamy na szukanie finansowania. 
Sprawa wygląda w ten sposób, że cały czas mówiliśmy o kwocie 10-14 mln zł, chętnych, którzy 
mówią że pomogą jest bardzo dużo, ale do tego trzeba ostrożnie podchodzić. Nie ma w tej chwili 
ogłoszonego jakiegoś dobrego operacyjnego programu, który pozwoliłby nam sfinansować to 
przedsięwzięcie na 85%, a 15% naszych środków własnych. Są ogłaszane programy  
z Ministerstwa, ale dofinansowanie z nich wynosi 40-50%. Pani Dyrektor Zespołu Szkół  
w Łubowie odbyła rozmowę z Wiceministrem Edukacji i z Panią poseł Golińską i wszyscy na 
dzień dzisiejszy deklarują pomoc. Część pieniędzy można też pozyskać z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska (na pompy ciepła, fotowoltaikę), część pieniędzy można wziąć  
z Ministerstwa Edukacji, część pieniędzy od Ministra Sportu, ale dzisiaj jest kwestia montażu 
finansowego. Jesteśmy gotowi praktycznie w ciągu 3 tygodni ogłosić przetarg na wykonanie, ale 
musimy mieć zapewnienie finansowania. To nie jest zła nasza wola, bo zakładamy, że jesteśmy  
w stanie sfinansować przy 15%. Oświadczyła, że na dzień dzisiejszy gmina nie jest w stanie 
wyłożyć w całości swoich środków na realizację zadania. Prosiła, żeby pamiętać, że tego montażu 
finansowego będziemy szukać. Jej osobiste zdanie na temat tej inwestycji jest takie, że sala 
gimnastyczna w Łubowie należy się bezsprzecznie, bo jest to jedyna szkoła, która jej nie ma. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował Pani Burmistrz za wyjaśnienia. Przy 
okazji przypomniał radnym, że obowiązuje Wieloletni program inwestycyjny, a skala potrzeb na 
terenie Gminy Borne Sulinowo jest ogromna. Problemy związane z salą gimnastyczną w Łubowie 
nie pojawiły się z dnia na dzień, tylko są znane od roku 1945. Upłynęło wiele lat a środki,  
o których wspomniała Pani Burmistrz, są ogromne. Radni to wiedzą i rozumieją, że trzeba to 
zrobić, ale jak znajdziemy możliwości sfinansowania, to na pewno się nad tym pochylą. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Łubowie Stanisława Płaszczyńska powiedziała, że chce dopełnić 
pojęcie sala gimnastyczna. Mówi się tu o sali, ale w tym projekcie i pieniądzach znajduje się  
5 różnych zadań, tj.:  
1) sala gimnastyczna;  
2) stołówka; 
3) kuchnia, która w tej chwili działa tylko dlatego, że Sanepid ma dobre serce i dopuszcza tę starą 
kuchnię w ogóle nie spełniającą norm sanepidowskich; 
4) łącznik łączący stary budynek szkoły z 1925 r. z nowym budynkiem z 1989 r.; 
5) zaplecze hotelowe (na nowym budynku szkoły w czasie termomodernizacji przygotowano na 
strychu pomieszczenie z przeznaczeniem na pokoiki hotelowe). 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zwracając się do radnych po raz kolejny 
powiedziała, żeby pamiętać, że jest to jedyna szkoła na terenie gminy, która nie ma sali 
gimnastycznej. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odpowiedział, że my o tym doskonale wiemy i jeśli 
będą możliwości ubiegania się o środki gdziekolwiek, to my to zrobimy. Tak było przy innych 
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inwestycjach np. termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy, strefy 
rekreacyjne.  
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. "Ocena przebiegu 
sezonu turystycznego 2016 w Gminie Borne Sulinowo.". 
 
 
 
Ad 9.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali informacje pisemne  
w tym zakresie, przygotowane przez Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Bornem Sulinowie oraz Referat Promocji i Współpracy Urzędu 
Miejskiego w Bornem Sulinowie. 
Powyższe informacje stanowią załączniki nr 5, nr 6 i nr 7 do protokołu. 
Poinformował, że temat był przedmiotem obrad Komisji Rozwoju i zapytał o opinię komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię komisji o następującej 
treści: 

"Komisja Rozwoju po analizie otrzymanych informacji pisemnych na temat przebiegu 
sezonu turystycznego 2016 w Gminie Borne Sulinowo, uzupełnionych rozmową  
z przedstawicielami instytucji odpowiadających za realizację zadań z zakresu turystyki,  
stwierdza, że sezon turystyczny należy zaliczyć do udanych. Z roku na rok zauważalna jest 
tendencja wzrostowa liczby turystów odwiedzających Borne Sulinowo. Dzisiaj Borne Sulinowo 
stało się miejscem turystycznie atrakcyjnym, posiada sprzyjające warunki do rozwoju turystyki, 
sieć jezior i rzek, a także otaczające lasy, które dają możliwość rozwoju zrównoważonej turystyki. 
Systematyczne zagospodarowywanie walorów naturalnych gminy poprzez tworzenie tras 
rowerowych, szlaków Nordic Walking, ścieżek turystyczno – spacerowo – edukacyjnych czy 
ścieżek historycznych oraz szlaków wodnych i konnych wpisuje się w oczekiwania i potrzeby 
turysty.   

Aby utrzymać tendencję wzrostową, a także starać się pozyskiwać nowych potencjalnych 
turystów, zdaniem komisji należy kontynuować zagospodarowywanie walorów historycznych  
i krajobrazowych terenu gminy, jak również kontynuować rozbudowę i unowocześnienie 
istniejącej bazy sportowej oraz realizować inwestycje infrastrukturalne przy jeziorze Pile, np. 
budowa promenady, pomostów czy budowa małej architektury na plażach i miejscach 
przeznaczonych do kąpieli. Należałoby opracować preferencyjne warunki i stworzyć możliwości 
w ramach przepisów prawa dla potencjalnych inwestorów w zakresie małej gastronomii, 
zainteresowanych inwestowaniem w punkty gastronomiczne nad wodą w miejscach wypoczynku 
turystów oraz w lokale serwujące potrawy z dziczyzny czy ryby. 

Dobrą informacją jest, że trwają prace nad stworzeniem kolejnych tras rowerowych  
w ramach sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, które skomunikowałyby Borne Sulinowo 
po nasypie kolejowym z Łubowem oraz Szczecinkiem, wyłączającym ruch rowerowy z drogi 
krajowej nr 20. Analizując stan istniejących obiektów cieszy rozbudowa stadionu w Bornem 
Sulinowie w bieżnię z nawierzchnią tartanową, która zwiększy turystykę tzw. sportową. Zdaniem 
komisji należy dążyć stopniowo do doposażenia istniejących tras rowerowych w miejsca obsługi 
podróżujących, które należałoby wyposażyć w odpowiednią infrastrukturę pozwalającą na 
wypoczynek podczas przerw w podróży w trakcie aktywności fizycznej. Gmina Borne Sulinowo 
stwarza także swoimi walorami oraz ofertą ciekawą propozycję dla osób oczekujących aktywnego 
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wypoczynku, relaksu połączonego z możliwością nabywania praktycznych umiejętności oraz 
zaspokajania poznawczych potrzeb człowieka. Turysta ma do dyspozycji szeroką gamę usług  
o charakterze i walorach poznawczych oraz wypoczynkowych jak: Izba Muzealna i Ośrodek 
Edukacji Ekologicznej w Budynku Kulturalno-Oświatowym, Centrum Kultury i Rekreacji  
z obiektami sportowymi, park linowy i pole minowe przy Pensjonacie ”Ani” i Gościńcu „Rossija”, 
prywatna Izba Muzealna z wycieczkami turystycznymi samochodami terenowymi, ośrodki jazdy 
konnej, wypożyczalnie sprzętu sportowego, szlaki rowerowe, wodne i ścieżki rowerowe, Centrum 
militarne Rossija, pole do gry w paintball, loty widokowe, Grota Solna, prywatna przystań wodna 
ze slipem czy organizacja wycieczek szlakiem bunkrów „Wału Pomorskiego” off-road i inne. Te 
elementy zagospodarowania turystycznego gminy wpisują się bardzo dobrze jako produkt 
turystyczny w oczekiwania i potrzeby dzisiejszego turysty i powodują duży poziom satysfakcji. 

Po analizie informacji i rozmowach należy wyróżnić i akcentować rolę Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, Centrum Rekreacji i Kultury oraz Referatu Promocji i Współpracy Urzędu 
Miejskiego w Bornem Sulinowie tworzących ciekawą i różnorodną ofertę turystyczną oraz 
kreujących wiele wydarzeń w obszarach turystyki i rekreacji czy animacji czasu wolnego. Obie 
instytucje oraz pracownicy merytoryczni tut. Urzędu we właściwy sposób realizują powierzone im 
zadania i wypełniają swoją misję na rzecz mieszkańców i turystów. Są to zarówno imprezy 
masowe jak i imprezy o charakterze kameralnym. 

Oferta tych instytucji jest ciekawa i różnorodna, co potwierdza, że te instytucje realizują  
i kreują wiele wydarzeń w obszarach turystyki i rekreacji czy animacji czasu wolnego. Ważnym 
aspektem działań tych instytucji jest fakt, że beneficjentami działań oraz przygotowanej oferty są 
zarówno turyści jak i mieszkańcy. Zaletą propozycji przygotowanych przez te instytucje jest to, że 
skierowana jest do różnych środowisk i osób o przeróżnych zainteresowaniach, a także odbiorców 
w różnym przedziale wiekowym. W ocenie komisji bardzo ważnym aspektem działań osób 
zarządzających tymi instytucjami jest umiejętność znalezienia i pozyskania do współpracy 
partnerów oraz instytucji wspierających w działaniach na rzecz organizacji spędzania czasu 
wolnego. Dobrze byłoby zwiększyć wachlarz wydarzeń kulturalnych skierowanych do większych 
grup odbiorców, co zwiększyłoby zainteresowanie nimi, podniosło rangę i przyniosło większy 
prestiż, ale związane jest z potrzebą wydatkowania większych środków finansowych. 

Aby wzbogacić ofertę skierowaną do turystów i wykorzystać sport jako element 
promocyjny miasta, przewodniczący Komisji Rozwoju i Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji 
proponują, aby stworzyć nową imprezę o charakterze biegowym w modnym ostatnio gatunku 
crossu czy biegu ekstremalnego, a trasę umiejscowić na terenach tankodromu. Powyższa 
propozycja została przyjęta przez pozostałych członków komisji. Zdaniem Komisji Rozwoju 
doskonałym czasem na realizację takiego projektu byłyby 25. „urodziny” naszego miasteczka, 
które obchodzone będą w roku 2018, a rok 2017 wykorzystać jako próbę generalną  
i zorganizować pierwszą edycję takiego biegu. 
 Reasumując Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła przebieg sezonu turystycznego  
w Gminie Borne Sulinowo w 2016 roku.". 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnych, czy ktoś chce zabrać głos  
w sprawie przedłożonej informacji. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 10 pn. "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.". 
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Ad 10.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski na wstępie powiedział, aby w przyszłości wszyscy 
dyrektorzy szkół uczestniczyli w sesji poświęconej temu tematowi. 
Następnie stwierdził, że  radni otrzymali obszerne opracowanie pisemne o stanie realizacji zadań 
oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 2015/2016. 
Informacja pisemna 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 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Powiedział też, że tematem tym zajmowały się Komisja Rozwoju i Komisja Budżetowo-
Gospodarcza. Zwrócił się o opinie komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przedstawił opinię komisji  
o następującej treści: 
 "Analizując informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo 
za rok szkolny 2015/2016 Komisja Budżetowo-Gospodarcza stwierdza, że informacja jest bardzo 
obszerna oraz szczegółowa, bowiem uwzględnia wszystkie elementy związane z prawidłowym 
funkcjonowaniem podległych placówek oświatowych. 
 Szczególną jednak uwagę zwrócono na finansowanie zadań oświatowych. 
Zdaniem komisji otrzymana z budżetu państwa subwencja oświatowa, ze względu na malejącą 
liczbę uczniów, w coraz większym stopniu nie pokrywa kosztów finansowania oświaty na terenie 
Gminy Borne Sulinowo. Ponadto pomimo malejącej liczby uczniów stan zatrudnienia pozostaje 
na tym samym poziomie, co generuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 
które stanowią 83% wszystkich wydatków w szkołach. 
 Z przedłożonej informacji wynika, że subwencja oświatowa pokryła wydatki związane  
z funkcjonowaniem oświaty w roku szkolnym 2015-2016 w 66% (w roku szkolnym 2013/2014 - 
70%, ale już w roku szkol. 2014/2015 w 68%), natomiast pozostałe wydatki finansowane są ze 
środków własnych gminy - 30% (w r. szk. 2013/2014 - 26%, w r. szk. 2014/2015 - 28%)  
oraz z dotacji z budżetu państwa, z budżetów gmin i z pozostałych źródeł - 4% (w latach 
szkolnych 2013/2014  i 2014/2015 - również 4%). 
Komisja stwierdza coroczny wzrost nakładów na oświatę ze środków własnych gminy, które za 
rok szkolny 2015/2016 stanowiły kwotę 3.629.389,59zł. W porównaniu do poprzedniego roku 
szkolnego na zadania oświatowe wydatkowano o 263.958,18zł więcej środków z dochodów 
własnych gminy. 
 Tym niemniej Komisja Budżetowo-Gospodarcza przyjęła informację o stanie realizacji 
zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 2015/2016, w tym o finansowaniu 
zadań oświatowych.". 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 10 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię komisji o następującej 
treści: 
" Komisja Rozwoju zapoznała się z bardzo obszerną informacją pisemną na temat realizacji zadań 
oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 2015/2016 oraz wysłuchała wyjaśnień na 
nurtujące ich pytania udzielonych przez Inspektora ds. Organizacji i Zarządzania Placówkami 
Oświatowymi Panią Elżbietę Wojciechowską. Członkowie komisji otrzymali bardzo obszerną  
i merytorycznie rzetelną informację o stanie organizacyjnym placówek oświatowych, bazy do 
działalności oświatowej i wyposażeniu jej w sprzęt specjalistyczny, kadrze pedagogicznej  
i wynikach nauczania w szkołach, gdzie organem prowadzącym jest Gmina Borne Sulinowo. 
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 Budynki oświatowe są stale modernizowane, powoli ale systematycznie podnoszony jest 
standard poszczególnych placówek oświatowych.  
Komisja Rozwoju zdaje sobie sprawę, że wiele jest jeszcze do poprawy w tym zakresie, ale trzeba 
również zauważyć jak wiele już zrobiono w tym zakresie. Na uwagę zasługuje fakt, że placówki 
oświatowe są wyposażenie w środki techniczne i multimedialne usprawniające i wspierające 
proces dydaktyczny i wychowawczy np. tablice interaktywne. 
Zauważono, iż jest potrzeba systematycznego i stałego wzbogacania bazy lokalowej oraz 
doposażania w pomoce dydaktyczne w celu właściwego realizowania zadań i celów stawianych 
przed współczesną placówką oświatową. 

Wysoko oceniono poziom wykształcenia kadry pedagogicznej ze względu na posiadany 
stopień awansu zawodowego. Kadra systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i reaguje na 
potrzeby kształceniowe uczniów uczęszczających do placówek Gminy Borne Sulinowo, a uczeń  
z dysfunkcjami może liczyć na wsparcie ze strony nauczyciela. 

Członkowie komisji analizowali poziom nauczania w szkołach oraz wyniki sprawdzianów  
i egzaminów zewnętrznych, których organem prowadzącym jest gmina na wszystkich etapach 
kształcenia od szkół podstawowych, poprzez gimnazja do liceum ogólnokształcącego. 
W odniesieniu do szkół podstawowych najwyższe wyniki w części I (j. polski i matematyka) 
osiągnęli uczniowie ze SP w Juchowie-64.11%, co przekłada się na stanin wyżej średni, stanin 
niżej średni został osiągnięty w SP w Bornem Sulinowie, natomiast stanin bardzo niski pojawił się 
w SP w Jeleniu i SP w Łubowie. W odniesieniu do języka obcego najwyższe wyniki osiągnięte 
zostały (stanin niżej średni) w SP w Bornem Sulinowie, SP w Jeleniu, SP w Łubowie, natomiast  
w SP w Juchowie osiągnięty został stanin bardzo niski. W odniesieniu do gimnazjów, w zakresie 
przedmiotów historia/wos najwyższy wynik został osiągnięty w Gimnazjum w Silnowie, 
najniższy w Gimnazjum w Bornem Sulinowie, w zakresie języka polskiego tendencje te są 
odwrócone: Gimnazjum w Bornem Sulinowie, Gimnazjum w Łubowie, Gimnazjum w Silnowie. 
Przedmioty przyrodnicze w gimnazjach w Bornem Sulinowie i Silnowie wypadły na podobnym 
poziomie, nieco niższy wynik osiągnęło gimnazjum w Łubowie. Co do matematyki, najlepiej 
wypadło Gimnazjum w Silnowie, a najsłabiej Gimnazjum w Łubowie. W zakresie przedmiotu 
język angielski (poziom podstawowy) zauważalna jest 20% różnica (in plus) pomiędzy 
Gimnazjum w Bornem Sulinowie a Gimnazjum w Łubowie. Wyniki egzaminu z j. angielskiego na 
poziomie rozszerzonym pokazują jeszcze bardziej rozbieżne wyniki, tj. Gimnazjum w Bornem 
Sulinowie 50%, Gimnazjum w Silnowie, 37%. Gimnazjum w Łubowie 26%.  

Wyniki sprawdzianów i egzaminów należy analizować w perspektywie kilkuletniej 
i w takim przedziale czasowym konstruować wnioski odnośnie poziomu nauczania w tych 
placówkach oraz brać pod uwagę populację osób przystępujących do egzaminu, a także 
uwzględnić fakt czy dany przedmiot jest nauczany przy podziale na grupy w danej szkole. 
Analizując wyniki matur w Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół w Bornem Sulinowie 
należy stwierdzić, że prezentują się optymistycznie. Egzaminu w terminie majowym nie zdały 
dwie osoby, po poprawce pozostała jedna osoba z niezdaną matematyką. Wyniki na poziomie 
podstawowym są powyżej średnich powiatu, tj.: język polski, j. angielski, matematyka.  
W odniesieniu do poziomu rozszerzonego, poza biologią i matematyką, wyniki są nieco powyżej 
(chemia, fizyka), lub znacznie powyżej średniej powiatu. Z przedmiotu język polski różnica  
in plus wynosi ok.20%, historii ok.15%, wos-u ok. 8%, języka angielskiego ok.7%. 
 Komisja Rozwoju dokonała także analizy oferty zajęć pozalekcyjnych i kółek 
zainteresowań oraz realizacji zajęć z godzin z art. 42 Karty Nauczyciela – tzw. „karciane”. 
Stwierdzono szeroki zakres propozycji skierowanej do dzieci i młodzieży. Jest to oferta bogata, 
zróżnicowana i ciekawa programowo, stwarzająca możliwość zagospodarowania czasu wolnego 
uczniów, a także wszechstronnego wielopłaszczyznowego rozwoju i samorealizacji.  
W placówkach oświatowych podległych gminie realizuje się wiele programów edukacyjnych 
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szkolnych, projektów zewnętrznych unijnych, a także liczne programy profilaktyczne  
i wychowawcze wynikające z planów pracy szkół.  
 Członkowie komisji przeanalizowali udział uczniów w konkursach, olimpiadach  
i zawodach sportowych oraz zwrócili uwagę na wysokie osiągnięcia edukacyjne i sportowe 
uczniów, zarówno na szczeblu gminnym, powiatowym, jak i wojewódzkim. 

Zwrócono uwagę na aktywną działalność szkół – uczniów, nauczycieli i dyrekcji na polu 
współpracy ze środowiskiem lokalnym. Jest to olbrzymie spectrum działań szczególnie w zakresie 
organizacji i współorganizacji różnego rodzaju imprez.  
 Komisja wnioskuje o podjęcie działań w kierunku przygotowania planu inwestycji  
w zakresie modernizacji w pełnym zakresie kolejnych placówek oświatowych, zdając sobie 
sprawę z trudności oraz sytuacji finansowej gminy, a także wielu potrzeb i oczekiwań nie tylko 
związanych z oświatą i szkolnictwem. 
 Reasumując Komisja Rozwoju oceniła pozytywnie realizację zadań oświatowych za rok 
szkolny 2015/2016.". 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował przewodniczącym komisji za 
przedstawienie opinii. Stwierdził, że w materiałach zawarta jest informacja o wysokim 
wykształceniu nauczycieli, gdyż znaczna grupa posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego. 
Wypadało by więc oczekiwać, że wyniki nauczania będą proporcjonalne do wysokiego 
wykształcenia czy posiadanych kwalifikacji naszych nauczycieli. Niestety jest duża rozpiętość, 
szczególnie w niektórych szkołach. Niepokoi szczególnie duża rozpiętość osiąganych efektów  
i wyników egzaminów w gimnazjach. Uważa, że trzeba będzie nad tym popracować. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że słyszy komentarze na temat 
wyników, o standardach i wskaźniku, które nie są nigdy adekwatne do tego, co się naprawdę  
w szkole robi. Wynik z tych egzaminów czasami nie świadczy o tym, że jest poziom słaby czy 
uczniowie mało zdolni. Na to ma wpływ również liczba uczniów w klasie, uczniowie 
zakwalifikowani do nauczania zintegrowanego. Zwróciła też uwagę na to, że największe koszty 
generują nie ci nauczyciele dyplomowani, tylko nauczyciele mianowani. Dlatego musimy robić 
wszystko, zwłaszcza dyrektorzy szkół, żeby nauczyciele mianowani dostawali tych godzin trochę 
więcej. Często jest to niemożliwe, bo siatka godzin jest jaka jest. Po tym zwróciła się do 
Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej  
i powiedziała, że my zrobiliśmy wszystko, żeby liczbę etatów nauczycielskich ograniczyć  
i zminimalizować do niezbędnych potrzeb, które na nas nakłada ramowy plan nauczania. Nie ma 
możliwości zredukowania tych etatów, ponieważ liczba godzin i liczba oddziałów się nie zmieni 
w klasach. Nie możemy połączyć oddziałów jeżeli mamy np. tylko 3 oddziały albo mamy 3 
oddziały klasy trzeciej czy drugiej gimnazjalnej a mają liczbę uczniów jaką mają. Nie możemy 
trzech połączyć w dwa oddziały, bo wtedy w tym oddziale będzie 31 uczniów - a tego nie 
dopuszcza ustawa.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, iż nie może zgodzić się z początkiem 
wypowiedzi Pani Burmistrz, bo uznaje, że egzaminy to nie jest loteria, tylko pewien wynik 
poziomu osiągniętej wiedzy. Po to one zostały skonstruowane i są jednakowe dla wszystkich 
dzieci na terenie naszego kraju. Obserwując efekty jakie osiągnęły niektóre szkoły, dotyczy to 
głównie określonych nauczycieli. Niektórzy nauczyciele osiągają lepsze efekty niż inni i 
chcielibyśmy, żeby wykształcenie nauczycieli, które systematycznie rośnie, przełożyło się na 
efekty kształcenia. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że wydając opinię nie opierali się 
na suchych faktach. Zgodził się z wypowiedzią Przewodniczącego Rady Miejskiej, że jedni 
nauczyciele osiągają lepsze wyniki a inni słabsze. Determinuje też wynik na egzaminach liczba 
uczniów w klasie. Te wyniki powinny oddawać, ale nie zawsze oddają to, jak pracują nauczyciele, 
a mamy dobrych nauczycieli i dobrych dyrektorów szkół. Stwierdził, że takie jest jego zdanie. 
Przy okazji podziękował dyrektorom, nauczycielom, że wykonują tak ciężką pracę na rzecz 
naszego społeczeństwa. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zakończył dyskusję konkluzją, żeby nasze dzieci miały 
jak najlepsze możliwości kształcenia, żeby osiągały jak najwyższe efekty i żeby się zrealizowały 
w przyszłym dorosłym świecie i przynosiły chlubę nauczycielom, szkołom, rodzicom i byśmy byli 
z nich dumni. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
 Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 11 pn. "Informacje 
dotyczące analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok.". 
 
 
Ad 11.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że oświadczenia majątkowe, które radni 
składali, zostały poddane analizie. Przedmiotowe oświadczenia majątkowe były analizowane 
przez osoby, którym je złożono, jak również przez Urząd Skarbowy. 
 
Po tym przedstawił kolejno ustalenia z analiz przedmiotowych oświadczeń dokonanych przez: 
 
1) Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie o oświadczeniach złożonych przez 

radnych w terminie do 30 kwietnia 2016 r. za 2015 rok - załącznik nr 11 do protokołu; 
 
2) Wojewodę Zachodniopomorskiego o oświadczeniach majątkowych złożonych przez 

Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w terminie do 30 kwietnia 2016 r. za 2015 rok 
- załącznik nr 12 do protokołu; 
 

3) Urząd Skarbowy w Szczecinku o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych rady 
gminy, burmistrza, zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników 
jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członka organu zarządzającego 
gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - 
załącznik nr 13 do protokołu. 

 
Następnie zwrócił się do Pani Burmistrz, aby przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych za 
rok 2015 złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników 
jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego gminną 
osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych za 
2015 rok złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników 
jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego gminną 
osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. 
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Powyższa analiza 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 12 pn. "Podjęcie uchwał w sprawach.". 
 
 
 
Ad 12. 
Podjęcie uchwał.  
 
12.1 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy ustalenia 
terminu zebrania, na którym ma być dokonany wybór sołtysa (dot. Sołectwa 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVIII/296/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 października 
2016r. w sprawie ustalenia terminu zebrania, na którym ma być dokonany wybór sołtysa 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  
 
 
12.2 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
stanowiska odnośnie propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (dot. 
ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Śmiadowo-Kolonia, osada - pisownia z łącznikiem).  
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. 



15 
 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVIII/297/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 października 
2016r. w sprawie wyrażenia stanowiska odnośnie propozycji Komisji Nazw Miejscowości  
i Obiektów Fizjograficznych została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do 
protokołu.  
 
 
12.3 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruch. grunt. oznaczonej 
działką 115/13 w m. Przyjezierze). Po tym zwrócił się o opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVIII/298/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 października 
2016r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  
 
 
12.4 
 
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. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVIII/299/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 października 
2016r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  
 
 
12.5 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruch. grunt. oznaczonej 
działką 1/230 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVIII/300/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 października 
2016r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  
 
 
12.6 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruch. grunt. oznaczonej 
działką 1/232 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. 
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVIII/301/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 października 
2016r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
 12.7 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkal. nr 3 
położonego przy ul. Kościuszki 38 w m. Łubowo). Po tym zwrócił się o opinię Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVIII/302/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 października 
2016r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  
 
 
12.8 
 
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. nieruchomości gruntowej oznaczonej dz. nr 409/13 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. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVIII/303/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 października 
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.  
 
 
12.9 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy przyjęcia 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Borne Sulinowo na 
lata 2016-2020. Po tym zwrócił się o opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju 
odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja wydała opinię również 
pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVIII/304/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 października 
2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 23 do protokołu.  
 
 
12.10 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zaopiniowania 
projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego 
zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Diabelskie Pustacie”. 
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. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja wydała opinię również 
pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVIII/305/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 października 
2016r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony 
dla rezerwatu przyrody „Diabelskie Pustacie” została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 24 do protokołu.  
 
 
12.11 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości. Po tym zwrócił się o opinie Komisji Rozwoju  
i  Komisji Budżetowo-Gospodarczej odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przedstawił opinię komisji  
w brzmieniu: 
"W związku z potrzebą realizacji wielu zadań inwestycyjnych, które należałoby przeprowadzić na 
terenie Gminy Borne Sulinowo, a które są konieczne do podniesienia standardu życia 
mieszkańców Gminy Borne Sulinowo, Komisja Budżetowo-Gospodarcza proponuje 
podwyższenie i przyjęcie następujących stawek podatku od nieruchomości w poniższych 
wysokościach: 
1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m2 powierzchni, 
2) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,39 zł od 1 m2 powierzchni, 
3) od budynków mieszkalnych - 0,69 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
4) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od  

budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 
20,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

5) od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,99 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

6) od domów letniskowych – 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 
Do pozostałych stawek podatku od nieruchomości komisja nie wnosi zastrzeżeń.". 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że od kilku lat takich znaczących 
podwyżek stawek podatku od nieruchomości nie było. Prosił, żeby pamiętać, że odbije się to 
pewnym echem. Po tym zapytał, jakie skutki finansowe przyniosą dla budżetu gminy propozycje 
wysokości stawek podatkowych przedstawione przez Komisję Budżetowo-Gospodarczą. 
 
Kierownik Referatu Podatków i Opłat Beata Mieczkowska odpowiedziała, iż jeżeli chodzi  
o propozycje stawek zaproponowanych do budżetu gminy część maksymalnych stawek na 2017 
rok zmalała, więc musieliśmy obniżyć. W propozycji przedstawionej do projektu budżetu 
zaproponowano wzrost stawek, jednak jest to wzrost niższy niż proponuje Komisja Budżetowo-
Gospodarcza. Po obliczeniu wg wzrostu do prognozy budżetu jest to wzrost o około 173.000,00zł. 
Zwróciła uwagę, że musimy pamiętać o tzw. budynkach pozostałych, a są to budynki 
sklasyfikowane jako budynki niemieszkalne a zaliczamy do nich: obory, stodoły, garaże  
i wszystkie budynki inne. Zaproponowali wzrost o 0,16 zł, natomiast propozycja komisji zakłada 
wzrost o 1,15 zł w stosunku do tego roku. Ta stawka nie była tak bardzo podnoszona z uwagi na 
fakt, że Miasto Borne Sulinowo generuje bardzo duże zaległości podatkowe z tego tytułu. Jeżeli 
chodzi o stawkę od gruntów pozostałych należy zwrócić uwagę, że z tej stawki wyodrębniona jest 
stawka tzw. terenów różnych, a tę stawkę zawsze ustalamy w wysokości maksymalnej. Ta stawka 
dotyczy podatnika, który w 100% ten podatek płaci. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, iż obawia się, żebyśmy nie wylali 
dziecka z kąpielą z pustostanami, ponieważ właściciele często nie płacą, czasami trudno ich 
odnaleźć. Zalegają w urzędach skarbowych i to one jeżeli uda się ich odnaleźć jako pierwsi 
ściągają należności. Dla kolejnych wierzycieli nic nie zostaje. Większe podatki spowodują dalszy 
jeszcze większy dług dla Gminy. Regionalna Izba Obrachunkowa przyjeżdża na kontrole i zarzuca 
nam, że nie ściągamy tych pieniędzy. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że jest to skomplikowana uchwała, więc 
zanim będziemy głosować nad całą uchwałą powinniśmy wypracować poszczególne stawki. 
Zaproponował rozbicie na 6 stawek celem osiągnięcia kompromisu i pojedyncze ich 
przegłosowanie. Zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej  
z zapytaniem, czy jest to dobra propozycja. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, iż komisja wyszła  
z takiego założenia, że zaproponowała podwyżkę stawek 50% wynikającą z różnicy między 
stawką maksymalną a stawką obowiązującą w 2016 roku. 
 
Radna Irena Lis powiedziała, iż opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej wynika z tego, że w jej 
skład wchodzą w większości radni ze wsi. Radni ci stoją w kolejce do Pani Burmistrz aby zdobyć 
dodatkowe fundusze dla swoich środowisk a tych funduszy po prostu brakuje. Jeśli w tym roku 
poddamy się i nie podniesiemy stawek oraz nie wypracujemy jakiegoś stanowiska, to tym bardziej 
nie będzie miała śmiałości iść do Pani Burmistrz, bo z czego ma dać, a każdy coś chce. Ludzie w 
Łubowie mają rację - chcą salę gimnastyczną, my ich rozumiemy, tylko co Pani Burmistrz może. 
Jeżeli jest kwestia podwyższenia stawek podatkowych o 3 grosze czy 4 grosze, to uważa, że świat 
się nie zawali. Natomiast możemy pochylić się nad tymi budynkami pozostałymi. Ona tak 
odczuwa, że głównie ta podwyżka dotyczy wsi, bo tam są budynki gospodarcze, natomiast w 
Bornem Sulinowie większość mieszka w blokach. Tak więc my przedstawiciele mieszkańców wsi 
świadomie strzelamy sobie w stopę. Odnośnie ściągalności - dotyczy pustostanów, to trzeba 
bardziej rygorystycznie do tego podejść. Zaproponowała, żeby bardziej obniżyć tylko stawkę 
podatku od budynków pozostałych. Natomiast co do reszty wysokości stawek podatkowych 
zaproponowanych przez komisję, prosiła o ich przyjęcie. 
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Radny Dariusz Palicki (przewodniczący Komisji Rozwoju) zapytał Kierownika Referatu 
Podatków i Opłat, czy znała wcześniej propozycje Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Chodzi mu 
o to, czy była robiona symulacja jaka to będzie kwota wynikająca ze stawek proponowanych przez 
komisję. 
 
Kierownik Referatu Podatków i Opłat Beata Mieczkowska odpowiedziała, że symulacja była 
zrobiona zgodnie z wytycznymi do projektu budżetu. W projekcie proponujemy wzrost stawek  
i przy wzroście stawek jest to kwota, o której wcześniej mówiła, około 173.000,00zł w skali roku. 
Natomiast w przypadku stawek zaproponowanych przez komisję możemy dopiero to przeliczyć. 
Nie spodziewała się, że komisja zaproponuje wyższe stawki. Wcześniej takich danych nie miała, a 
komisja była wczoraj. 
 
Radny Rafał Turlej powiedział, że podatki są ważną rzeczą w budżecie gminy, ale żebyśmy sobie 
nie strzelili w kolano, bo sięgamy też do kieszeni osób najuboższych. Mówiąc o tym ma na myśli 
budynki gospodarcze znajdujące się na terenie gminy. Jeżeli dana rodzina posiada stodołę, oborę, 
to płaci znaczne pieniądze. Wg niego idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby pojawił się w gminie  
jakiś inwestor związany z pracą dla mieszkańców. Generalnie chodzi mu właśnie o ten podatek, 
żeby nie było to uderzenie dla najuboższych mieszkańców. Rozumie też radną Lis, ale musimy 
pamiętać o mieszkańcach, którzy borykają się z płatnościami. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel zwrócił uwagę że należy 
pamiętać o finansach gminy. Ponadto jeżeli podwyższymy stawki podatkowe, to te pieniądze 
wrócą do gminy i jeśli przeznaczymy je na inwestycje, to te inwestycje pozostaną. Dlatego 
musimy też o tym myśleć, bo przecież niektóre gminy mają stawki maksymalne. 
 
Radna Irena Lis powiedziała, że radny Turlej nie ma racji, bo nie znajdzie ludzi do pracy 
ponieważ zalało 500+. Praca jest, tylko nie ma chętnych. Kobiety siedzą, piją kawę, utrzymują 
mężów czy mężczyzn. Nie ma się co tym zasłaniać, bo jeżeli komuś będzie ciężko to są jeszcze 
jakieś dodatki mieszkaniowe i można z tego skorzystać. Natomiast w budżecie gminy nie ma 
pieniędzy, dlatego dla nich każda złotówka jest ważna. Ma nadzieję, że radni zrozumieją też 
potrzeby inwestycyjne na wsiach. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iż myśli, że dojdziemy do jakiegoś 
kompromisu. Wysłuchaliśmy opinii komisji, także radni byli bardzo aktywni, a każdy z nas jest 
płatnikiem podatku. Powiedział, że podda pod głosowanie propozycje zgłoszone przez Komisję 
Budżetowo-Gospodarczą oraz propozycje przedstawione w projekcie uchwały. Zacznie od stawki 
niższej zaproponowanej przez Burmistrza, następnie podda głosowaniu stawkę zaproponowaną 
przez komisję. Prosił, żeby pamiętać, że Rada Miejska jest wyrazicielem woli mieszkańców i to 
później każdy z radnych będzie odpowiadał mieszkańcom i się z nimi spotykał, dlaczego poziom 
podatków jest taki a nie inny. 
 
Radca prawny Tomasz Wilicki zalecił głosowanie poprawek najdalej idących, czyli poprawek 
zaproponowanych przez Komisję Budżetowo-Gospodarczą. 
 
Radny Dariusz Palicki zapytał, czy moglibyśmy zapoznać się ze stawkami w pobliskich gminach 
np. Czaplinek, Barwice. 
 
Kierownik Referatu Podatków i Opłat Beata Mieczkowska odpowiedziała, że konsultują się  
z gminami ościennymi i nie mogą porównywać się z Miastem Szczecinek, które 2 czy 3 lata temu 
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weszło na stawki maksymalne i oczywiście zrobiło ogromny skok. Teraz stawki maksymalne 
maleją, więc oni mają ten komfort, że pozostawiają stawki bądź obniżają je. Jeżeli chodzi o gminę 
wiejską Szczecinek prognoza stawek podatkowych na 2017 rok jest znacznie niższa od naszych,  
a mianowicie: budynki mieszkalne - 0,55zł (u nas 0,66zł), budynki związane z działalnością 
gospodarczą - 17,50zł (u nas 19,00zł). Natomiast w gminie Barwice przyjęto stawkę 22,08zł,  
w Gminie Złocieniec przyjęto stawkę maksymalną, w gminie Czaplinek 20,35zł, Miasto 
Szczecinek ustaliło 22,66zł. Niektóre gminy różnicują stawkę od działalności gospodarczej, 
wyodrębniając podmioty turystyczne lub wg PKD. My tego nie robimy, staramy się pisać jak 
najprostsze uchwały, stąd ta stawka jednakowa. 
 
Radny Mariusz Gorgol powiedział, że dość drastyczna podwyżka stawki proponowana jest dla 
budynków pozostałych, tj. o 1,13zł. Uważa, że jest to duży procent podwyżki jednorazowej, 
dlatego wysunął propozycję jej obniżenia. Co do reszty stawek proponowanych przez komisję 
powiedział, że zgadza się z ich podwyższeniem. 
 
Więcej głosu w dyskusji na temat stawek podatkowych nikt nie zabierał. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie stawki 
podatkowe ujęte w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości oraz propozycje stawek Komisji Budżetowo-Gospodarczej: 
 
1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób 

sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków: 
 a) 0,82zł od 1 m2 powierzchni: 

- za nie głosował żaden radny, 
 
b) 0,84zł od 1 m2 powierzchni: 
- za głosowało 14 radnych  
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono; 

 
2) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 
a) 0,36zł od 1 m2 powierzchni: 
- za nie głosował żaden radny, 

 
b) 0,39zł od 1 m2 powierzchni: 
- za głosowało 13 radnych, 
- przeciw nie głosował żaden radny, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny; 

 
3) od budynków mieszkalnych lub ich części: 

a) 0,66zł od 1 m2 powierzchni użytkowej: 
- za głosował 1 radny, 

 
b) 0,69zł od 1 m2 powierzchni użytkowej: 

- za głosowało 13 radnych, 
- przeciw nie głosował żaden radny, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny; 
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4) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 

budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 
a) 19,00zł od 1 m2 powierzchni użytkowej: 

- za głosowało 5 radnych, 
 

b) 20,50zł od 1 m2 powierzchni użytkowej: 
- za głosowało 6 radnych, 
- wstrzymało się od głosu 3 radnych; 

 
5) od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 
a) 5,00zł od 1 m2 powierzchni użytkowej: 

- za głosowało 8 radnych, 
 

b) 5,99zł od 1 m2 powierzchni użytkowej: 
- za głosowało 5 radnych, 
- przeciw głosowało 7 radnych, 
- wstrzymało się od głosu 2 radnych; 

 
6) od budynków letniskowych: 

a) 7,40zł od 1 m2 powierzchni użytkowej: 
- za nie głosował żaden radny, 

 
b) 7,62zł od 1 m2 powierzchni użytkowej: 

- za głosowało 13 radnych, 
- przeciw nie głosował żaden radny, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 

 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
zawierający przyjęte przez radnych w drodze głosowania zmienione niektóre stawki podatkowe: 
- za głosowało 13 radnych, 
- przeciw nie głosował żaden radny, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Po przeprowadzeniu głosowania nad całością projektu uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości głos zabrał radny Mariusz Gorgol. Stwierdził, że też brał udział 
w głosowaniu, ale teraz zastanawia się, czy to głosowanie było poprawne, gdyż nie było pełne. 
Uważa, że w głosowaniu za stawką powinny być oddane głosy za, przeciw i wstrzymujące. Prosił 
o wyjaśnienie tej kwestii przez radcę prawnego. 
 
Radca prawny Tomasz Wilicki powiedział, że powinno być pełne głosowanie do każdej poprawki, 
czyli głosujemy za, przeciw i wstrzymujemy się. Jeżeli przechodzi poprawka, to nie głosuje się 
innej stawki w tej samej grupie podatkowej. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał radcę prawnego, co w tej sytuacji możemy 
zrobić. 
 
Radca prawny Tomasz Wilicki odpowiedział, że jeszcze raz należy przegłosować, ale tylko stawki 
zaproponowane przez Komisję Budżetowo-Gospodarczą. 
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W związku z powyższym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał kolejno pod 
głosowanie stawki podatkowe zaproponowane przez Komisję Budżetowo-Gospodarczą: 
 
1. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób 

sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84zł od 1 m2 powierzchni: 
- za głosowało 14 radnych  
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Poprawka Komisji Budżetowo-Gospodarczej została przyjęta. 

 
2. Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,39zł od 1 m2 powierzchni: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Poprawka Komisji Budżetowo-Gospodarczej została przyjęta. 
 

3. Od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,69zł od 1 m2 powierzchni użytkowej: 
- za głosowało 13 radnych, 
- przeciw nie głosował żaden radny, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
Poprawka Komisji Budżetowo-Gospodarczej została przyjęta. 
 

4. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 
20,50zł od 1 m2 powierzchni użytkowej: 
- za głosowało 6 radnych, 
- przeciw głosowało 6 radnych 
- wstrzymało się od głosu 2 radnych. 
Poprawka Komisji Budżetowo-Gospodarczej uzyskała taką samą liczbę głosów "za" jak  
i "przeciw". 
 
W związku z tym, że propozycja Komisji Budżetowo-Gospodarczej uzyskała taką samą liczbę 
głosów "za" jak i "przeciw" (po 6 głosów), przewodniczący tej komisji Henryk Sigiel 
zaproponował stawkę wynoszącą 20,00zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie stawkę wynoszącą 20,00zł 
od 1 m2 powierzchni użytkowej: 
- za głosowało 7 radnych, 
- przeciw głosowało 5 radnych, 
- wstrzymało się od głosu 2 radnych. 
Propozycja została przyjęta. 
 

5. Od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,99zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej: 
- za głosowało 3 radnych, 
- przeciw głosowało 9 radnych, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny (1 radny nie głosował). 
Poprawka Komisji Budżetowo-Gospodarczej nie została przyjęta. 
 

6. Od budynków letniskowych - 7,62zł od 1 m2 powierzchni użytkowej: 
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- za głosowało 13 radnych, 
- przeciw nie głosował żaden radny, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
Poprawka Komisji Budżetowo-Gospodarczej została przyjęta. 

 
 
Następnie Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
uwzględniający przyjęte w drodze głosowania poprawki: 
- za głosowało 12 radnych, 
- przeciw nie głosował żaden radny, 
- wstrzymało się od głosu 2 radnych. 
 
Uchwała Nr XXVIII/306/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 października 
2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została podjęta  
i stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  
 
 
12.12 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok. Po tym zwrócił się o opinie Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja wydała opinię również 
pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVIII/307/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 października 
2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  
 
 
12.13 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy określenia 
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Borne 
Sulinowo oraz warunki i zasady korzystania z nich przez operatorów i przewoźników. Po tym 
zwrócił się o opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej odnośnie projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Radny Arkadiusz Malarski zapytał, czy ta uchwała dotyczy wszystkich przystanków, które są na 
terenie gminy. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że dotyczy tylko tych przystanków, 
które są usytuowane przy drogach gminnych. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVIII/308/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 października 
2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Borne Sulinowo oraz warunki i zasady korzystania z nich przez 
operatorów i przewoźników została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 27 do 
protokołu.  
 
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 28 i nr 29 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 13 pn. "Interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych.". 
 
 
 
Ad 13.  
W punkcie sesji "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głos zabrali: 
  Radny Dariusz Palicki skierował zapytanie do Pani Burmistrz, czy dotarły do niej jakieś nowe 

fakty jeśli chodzi o reformę edukacji, bo media podają bardzo sprzeczne informacje. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że Ministerstwo Edukacji 
przygotowało pakiety z informacjami o reformie we wszystkich szkołach, które mają dotrzeć 
do samorządów i szkół - wszyscy zainteresowani mogą wejść na stronę internetową pod 
adresem www.reformaedukacji.men.gov.pl poświęconą planowanym zmianom w edukacji. 
Projekt ustawy zakłada, stopniowe i ewolucyjne wygaszanie gimnazjów. Na rok szkolny 
2017/2018 nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne do klasy I gimnazjum.  
Od 1 września 2017 r. nie będzie już klasy I obecnego gimnazjum, a w latach następnych 
kolejnych klas. Wygaszanie gimnazjum może być realizowane w różnych wariantach,  
tj. poprzez: 
a) przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w 8-letnią szkołę podstawową lub 
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b) włączenie gimnazjum do 8-letniej szkoły podstawowej; 
c) przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące albo technikum; 
d) włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego albo technikum; 
e) przekształcenie gimnazjum w branżową szkołę I stopnia; 
f) włączenie gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia. 
Decyzja, co do formy i czasu przekształcenia gimnazjum należy do kompetencji samorządu 
prowadzącego gimnazjum. Wiadomo już, że nauczyciele zatrudnieni w obecnie 
funkcjonujących w ramach systemu oświaty szkołach z urzędu staną się nauczycielami szkół 
utworzonych w ramach nowego systemu. Oznacza to, że z mocy prawa nauczyciele 
dotychczasowych 6-letnich szkół podstawowych staną się nauczycielami 8-letnich szkół 
podstawowych a nauczyciele  zespołu szkół, w skład którego wchodzi dotychczasowa 6-letnia 
szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, stają się nauczycielami 8-letniej szkoły 
podstawowej. Powiedziała, że nie ma jeszcze opracowanej podstawy programowej. Wiadomo 
już, że zgodnie z przyjętymi założeniami reformy systemu oświaty, przedmiot przyroda będzie 
realizowany w klasie czwartej 8-letniej szkoły podstawowej, natomiast przedmioty: biologia, 
geografia, chemia i fizyka pojawią się odpowiednio w klasach 5-8 szkoły podstawowej. Jak 
zapowiada Ministerstwo, szczegółowy rozkład realizacji tych przedmiotów w poszczególnych 
klasach zostanie wskazany w ramowych planach nauczania, które zostaną upublicznione do 
końca listopada.  
W przypadku, gdy jest mało oddziałów można przenieść szkołę do innego pomieszczenia, ale 
zmiana siedziby szkoły musi przejść tą samą procedurę, co likwidacja lub powołanie nowej 
szkoły. Zezwala się też na tworzenie filii. Poinformowała, że pod koniec stycznia 2017 r. na 
sesji trzeba będzie podjąć uchwałę dotyczącą zmiany siedziby Gimnazjum w Silnowie (będą 
tylko 2 oddziały), natomiast w 2017 r. do nowego budżetu moglibyśmy wprowadzić projekt na 
zagospodarowanie budynku gimnazjum w Silnowie na mieszkania chronione. Powiedziała, że 
takie są informacje na dzień dzisiejszy, ale niektóre fakty mogą się jeszcze zmienić. 
  Radny Rafał Turlej zapytał, jeżeli będzie likwidowane gimnazjum czy pozostanie liceum, 
które jest zadaniem powiatu. Zapytał też, czy na bazie istniejącego budynku nie możnaby 
wprowadzić kształcenia policealnego w zawodzie opiekuna osób starszych. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że to jest bardzo dobry pomysł. 
Pomysł jest taki, żeby stworzyć szkołę branżową i przygotowywać np. rehabilitantów, 
opiekunów społecznych i wszystkie te służby, które są potrzebne do Centrum Rehabilitacji 
SM, do MGOPS-u i do DPS-u. Zaznaczyła, że to będzie zależało od przepisów 
wykonawczych do planowanej reformy symulacji potrzeb bo może się okazać, że będą chętni 
na początku a za 2 lata nie. 

  Radny Arkadiusz Malarski zwrócił się z prośbą, żeby na przyszłej sesji przedstawić, o ile 
wzrośnie kwota dochodu z tytułu podatku od nieruchomości, w związku z wprowadzonymi 
dzisiaj zmianami w stawkach podatkowych. 
 
Kierownik Referatu Podatków i Opłat Beata Mieczkowska odpowiedziała, że przygotuje taką 
informację. 
  Radny Zbigniew Maltański nawiązał do tematu inwestycji dotyczącej budowy sali 
gimnastycznej w Łubowie. Zwrócił się do obecnych radnych tej kadencji i z poprzedniej 
kadencji, że jak ma powstać sala gimnastyczna w Łubowie i jest to zapisane, to nie wycofujmy 
się z tego, a szukajmy na tę inwestycję pieniędzy. Wszyscy jak tu siedzimy wiemy, że na 
terenie naszej gminy były i będą w przyszłości 3 szkoły, a szkoła w Łubowie na pewno nie 
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zniknie z mapy. Prosił, żeby w 2017 roku szukać pieniędzy i nie mówić, że się chcemy z tego 
wycofać. Poinformował, iż na spotkaniu w szkole w Łubowie, na które zostali zaproszeni on  
i radny Andrzej Fic, powiedzieli wyraźnie, że o zaprojektowanych w nowej szkole jakichś 
pokojach można zapomnieć. Dobrze by było, jakby ktoś wygrał przetarg na 15 mln zł i do tej 
kwoty należałoby się odnosić i szukać pieniędzy. Uważa, że rok 2018 powinien być rokiem,  
w którym ogłosimy przetarg na tę inwestycję. Przypomniał, że z budżetu gminy wydatkowana 
została już kwota prawie 90.000,00zł. Zaapelował, żeby nie wyrzucać tej kwoty, bo ktoś nam 
zarzuci niegospodarność. Na koniec swojego wystąpienia dodał, aby trzymać się tej inwestycji 
i zrobić wszystko, żeby ona powstała. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odpowiedział, że nikt z nas tego nie neguje.  
W poprzedniej i obecnej kadencji mówił, że ta sala jest potrzebna. Jest to nasz obowiązek, 
żeby powstała. Natomiast skala tej inwestycji jest duża i jest to potężny problem. Przypomniał, 
że 2 tygodnie temu odbyło się spotkanie z 13 posłami i rozmawiano na ten temat. Padły 
określone  propozycje jaka skala środków finansowych jest niezbędna do wykonania pewnej 
infrastruktury, o której Rząd Polski zapomniał, jak powstawała Gmina Borne Sulinowo  
i Miasto Borne Sulinowo. Posłowie przecierali oczy ze zdumienia, że pewne rzeczy nie zostały 
zrobione. Wiemy, że skala potrzeb jest ogromna i każde środki, jakie byśmy otrzymali, 
wykorzystanie ich jest jak najbardziej efektywne. Przychylność komisji sejmowej jest zawsze, 
przyjeżdżają przedstawiciele Rządu, gościliśmy 16 Marszałków Województw z całej Polski, 
którzy byli zachwyceni zmianami w Bornem Sulinowie. Wszyscy się zachwycają, padają 
niezobowiązujące obietnice, oni wyjeżdżają i te obietnice razem z nimi. Podobnie było, jak 
zagospodarowywano Miasto Borne Sulinowo. Ustawy powstały, które nie są zrealizowane po 
dzień dzisiejszy, bo nie ma na nie zabezpieczenia finansowego. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska poinformowała, że Komisja Samorządu 
Terytorialnego, która tutaj podejmowała uchwałę, bo miała kworum, spotkała się na swoim 
posiedzeniu w Sejmie i wytyczyła plan działania na rok 2017. W I kwartale 2017 r. posłowie  
wracają do ustawy poJAR, która obowiązuje, bo to już komisja wie, ale w budżecie nie ma 
pieniędzy. Także w nowym Prawie wodnym ma znaleźć się zapis (wszystko idzie w dobrym 
kierunku), że gminy będą mogły przejmować jeziora, jeżeli nie same to tworząc związek 
międzygminny. Aktualnie posłowie  wystąpili do Ministra, żeby w Prawie wodnym znalazł się 
zapis o możliwości gospodarowania jeziorem przez gminy, a jeżeli nie to przez związki 
międzygminne. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że była duża przychylność  
i zrozumienie posłów z wszystkich opcji politycznych. Poinformował, że przewodniczącym 
komisji nie jest poseł z opcji rządzącej, a obrady komisji były bardzo zgodne. Skupiali się na 
problemie, który tutaj dostrzegli i zobaczyli. Czas przyniesie pewne rozwiązania, a czy one 
zostaną zrealizowane nie wiemy. 
  Radny Mariusz Gorgol poinformował, że był bardzo mile zaskoczony spotkaniem 
integracyjnym w miejscowości Łączno, na które na ostatniej sesji zapraszał radny Tadeusz 
Deptuła. Była pogoda tzw. "pod psem", lało niesamowicie, ale cieszy, iż są takie miejscowości 
w naszej gminie, w których ludzie potrafią się integrować, są razem i większość była bardzo 
zadowolona bez względu na pogodę. Powiedział, że w tym roku kolega radny Deptuła 
zapraszał, ale w przyszłym roku sam się wprosi i zaprasza wszystkich radnych, bo naprawdę 
było warto.  
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że 2 lata temu byli z Panią Burmistrz  
w Cieminie i tak samo była pogoda niezbyt sprzyjająca i też było przyjemnie. 
  Radny Tadeusz Deptuła zabrał głos odnośnie hydroforni w miejscowości Łączno, którą 
mieszkańcy chcą na świetlicę wiejską. Poinformował, że na przetargu nie uzyskała nabywcy, 
bo nikt się nie zgłosił, ale prawdopodobnie będą inne przetargi. Prosił radnych, żeby się 
przychylili do propozycji nabycia przez gminę tej hydroforni i wygospodarowali w budżecie 
trochę środków finansowych na jej zakup. Wieś Łączno jest nieduża, ale wspaniała i chcieliby 
mieć świetlicę na różne spotkania. 
  Radna Irena Lis nawiązując do poruszonego na dzisiejszej sesji tematu budowy sali 
gimnastycznej w Łubowie zapytała, czy musimy robić taki rozmach i te 5 rzeczy - o których 
mówiła Dyrektor Zespołu Szkół w Łubowie - na raz, czy nie można tej inwestycji zrealizować 
etapami i np. najpierw tylko salę gimnastyczną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odpowiedział, że w tym pytaniu padła od razu 
odpowiedź, a więc racjonalizując wydatki w pierwszym etapie robić to, co jest najbardziej 
potrzebne i najbardziej kluczowe. W projekcie mogą być różne rozwiązania i jeśli znajdą się 
środki w określonej wysokości na realizację całego zadania, to jesteśmy za tym. 

 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 14 pn. "Ustalenie terminu 
następnej sesji.". 
 
 
 
Ad 14.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że planowana Sesja Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie odbędzie się 30 listopada (środa) o godz. 12.00 albo 1 grudnia 2016 r. 
(czwartek) o godz. 14.30. 
W porządku obrad przewidziana jest m.in. poniższa tematyka: 
1. Informacja na temat podejmowanych działań w zakresie pozyskania środków finansowych  

z funduszy zewnętrznych. 
2. Uchwalenie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na 2017 r. 

3. Informacja o przebiegu prac inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu Gminy Borne 
Sulinowo na 2016 rok. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach. 
 
Po tym przypomniał, że 11 listopada 2016 r. będą obchody Święta Niepodległości i każdy  
z radnych otrzymał zaproszenie od organizatorów, których jest kilku: Miejska Biblioteka 
Publiczna, Centrum Kultury i Rekreacji, Zespół Szkół w Bornem Sulinowie, Uniwersytet III 
Wieku i w części Rada Miejska. Serdecznie zaprosił na te obchody bez względu na pogodę. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 15 pn. "Zamknięcie 
sesji.". 
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Ad 15.    
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął XXVIII Sesję Rady Miejskiej.  
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 16.50. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 


