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

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

 
 
XXX Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 30 listopada 2016 r. otworzył  

i jej przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej DARIUSZ CZERNIAWSKI.  
 
Na wstępie powitał Burmistrza Bornego Sulinowa Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Skarbnika 
Gminy Lidię Ławrukajtis, Sekretarza Gminy Annę Gałązkę, obecnych na sali kierowników 
jednostek podległych gminie, przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, mieszkańców 
miasta i gminy oraz panie i panów radnych. 
 
Po tym stwierdził, że na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 14 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne.  
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji punktu 
pn. „Przyjęcie wniosków do porządku obrad”. 
Powiedział, że porządek obrad otrzymali wszyscy radni i zapytał, czy są jakieś uwagi do 
porządku dzisiejszej sesji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zgłosiła wniosek o wprowadzenie poniższych 
zmian do porządku obrad: 
1) prowadzenie w pkt 11 "Podjęcie uchwał w sprawach" projektów uchwał w sprawach: 

a) uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach  
44Ua; 81Ukr; 186 MW,U; 210 MW,U położonych w miejscowości Borne Sulinowo - 
jako ppkt 5, 

b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 81Ukr; 186 MW,U  
położonych w miejscowości Borne Sulinowo - jako ppkt 6; 

2) autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 
Borne Sulinowo na 2016 rok - ujęty w porządku obrad jako ppkt 4 w pkt 11. 

Powiedziała, że powyższe projekty uchwał były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetowo-
Gospodarczej, natomiast autopoprawka do zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na rok 
2016 była omawiana na posiedzeniach Komisji Rozwoju oraz Komisji Budżetowo-
Gospodarczej.  
 
Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie zgłoszone przez Burmistrza 
Bornego Sulinowa zmiany w porządku obrad (wprowadzenie 2 projektów uchwał oraz 
autopoprawka do zmian w budżecie gminy):  za głosowało 14 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
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Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 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 XXVIII/2016 z 27.10.2016r.  

i Nr XXIX/2016 z 14.11.2016 r.).  
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady. 
7. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
8. Wolna Trybuna. 
9. Informacja na temat podejmowanych działań w zakresie pozyskania środków finansowych  

z funduszy zewnętrznych. 
10. Informacja o przebiegu prac inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu Gminy Borne 

Sulinowo na 2016 rok. 
 

11. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 
131/3 położonej w miejscowości Silnowo; 

2) 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) uchwalenia 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 2017-2019; 

4) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok + autopoprawka; 
5) uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach  
44Ua; 81Ukr; 186 MW,U; 210 MW,U położonych w miejscowości Borne Sulinowo; 

6) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 81Ukr; 186 MW,U 
położonych w miejscowości Borne Sulinowo. 
 

12. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
13. Ustalenie terminu następnej sesji. 
14. 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”. 
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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 XXVIII/2016 z 27.10.2016r. i Nr XXIX/2016  
z 14.11.2016 r. 
 
Uwag do protokołów nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołów Nr XXVIII/2016 z 27.10.2016r. i Nr XXIX/2016  
z 14.11.2016r.:  za głosowało 14 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokoły Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XXVIII/2016 z 27.10.2016r.  
i Nr XXIX/2016 z 14.11.2016r.  zostały przyjęte jednogłośnie.  
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 4 pn. 
"Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.". 
 
 
Ad 4. 
 Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni wraz z zawiadomieniem  
i materiałami na sesję otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie 
międzysesyjnym. Zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub pytania do informacji zawartych  
w sprawozdaniu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 5 pn. "Informacja radnych 
powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu.". 
 
 
Ad 5.  
Temat nie był omawiany z uwagi na nieobecność radnych powiatowych z terenu Gminy Borne 
Sulinowo. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że ostatnio jedna z radnych zadała mu 
pytanie, dlaczego tak się dzieje, że radni powiatowi z terenu Gminy Borne Sulinowo nie 
uczestniczą w sesjach Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie. Wyjaśnił, że za każdym razem 
wystosowuje i podpisuje zaproszenia dla nich na każdą sesję Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie. 
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Radny Henryk Sigiel powiedział, że jak radnych rady gminy nie ma na sesjach, to za każdym 
razem muszą pisać usprawiedliwienia. Zapytał, dlaczego w przypadku radnych powiatowych tak 
się nie dzieje. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odpowiedział, że zgodnie ze statutem Gminy Borne 
Sulinowo w porządku obrad jest taki punkt, ale nie ma obowiązku uczestniczenia w sesjach rady 
gminy radnych powiatu. Jest to prawo, z którego mogą skorzystać lub nie. Natomiast ocenę 
pozostawił radnym indywidualnie.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 6 pn. "Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady.". 
 
 
Ad 6.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
           "W okresie od ostatniej sesji odbyły posiedzenia wszystkie komisje Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie. 
 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza odbyła 2 posiedzenia, na których: 
1. Oceniono podejmowane działania w zakresie pozyskania środków finansowych z funduszy 

zewnętrznych. 
2. Oceniono realizację prac inwestycyjnych prowadzonych na terenie Gminy Borne Sulinowo  

w ramach budżetu na 2016 rok. 
3. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej  

w Bornem Sulinowie zwołanych na dzień 14 listopada oraz 30 listopada  2016 r., w tym 
projekt uchwały w sprawie 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.  
 

Komisja Rozwoju odbyła 2 posiedzenia, których tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zadania wynikające  

z kompetencji samorządu gminnego. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

1) powierzenia zadania własnego Gminy Borne Sulinowo z zakresu zagospodarowania 
odpadów komunalnych (dot. utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych - PSZOK); 

2) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i granic 
ich obwodów na terenie Gminy Borne Sulinowo (dot. wyłączenia miejscowości 
Śmiadowo z obwodu Szkoły Podstawowej w Juchowie, a włączenia tej miejscowości do 
obwodu Szkoły Podstawowej w Jeleniu); 

3) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 
131/3 położonej w miejscowości Silnowo; 

4) 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.; 
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5) uchwalenia 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 2017-2019; 

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

 Komisja Rewizyjna odbyła 1 posiedzenie, na którym przeprowadziła kontrolę w Szkole 
Podstawowej w Juchowie. 
Przedmiotem kontroli była realizacja budżetu i prawidłowość dokonywania wydatków  
w 2016 r., działalność stołówki, 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 31 października 2016 roku. 
 
W dniu 28 października br. - na zaproszenie Dyrektora, Grona Pedagogicznego oraz Rady 
Rodziców Szkoły Podstawowej w Jeleniu - uczestniczyłem w obchodach jubileuszu 70-lecia 
tejże szkoły. 
 
W dniu 17 listopada br. - na zaproszenie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie - uczestniczyłem w spotkaniu z okazji Dnia Pracownika 
Socjalnego.". 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 7 pn. "Wystąpienia 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.". 
 
 
Ad 7.  
W punkcie sesji pn. "Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy" głos 
zabrała Sołtys sołectwa Radacz Halina Jaskółka, która zwróciła się do Przewodniczącego Rady 
Miejskiej, aby na jedną z kolejnych sesji zaprosić przedstawiciela dyrekcji dróg wojewódzkich 
albo zorganizować spotkanie w Urzędzie Miejskim, bo jest taka potrzeba. Poinformowała,  
że droga wojewódzka była zamknięta przez dłuższy czas i został zorganizowany objazd przez 
Radacz i inne miejscowości. Wszystkie samochody jeździły drogą powiatową, która jest teraz 
rozwalona i nawet tego nawiezionego gruzu nie widać. Uważa, że należy się jakoś dogadać, aby 
w ramach tego zamknięcia i przez 3 tygodnie jeżdżenia drogą powiatową i jej zniszczenie, 
naprawili tę drogę, albo wybudowali przy drodze wojewódzkiej chodniki od przystanku do tych 
dróg. Po tym powiedziała, że sołtysi otrzymali dzisiaj zaproszenia na szkolenie z cyklu 
"Akademia Sołtysa", które odbędzie się w Drawsku Pomorskim. W związku z tym zwróciła się  
z prośbą o sfinansowanie dojazdu sołtysów na to szkolenie. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski ustosunkowując się do poruszonej kwestii 
sfinansowania dojazdu na szkolenie sołtysów powiedział, że jest 10 lat radnym, uczestniczył  
w różnych spotkaniach i nigdy nie otrzymał ani nie występował o kilometrówkę czy delegację. 
Jednocześnie zauważył, że rozumie ten problem. Odnosząc się do drugiej sprawy poprosił Panią 
Burmistrz i Kierownika Referatu Inwestycji, żeby zinwentaryzować straty czy też 
nieprawidłowości, które występują, o czym mówiła Pani Jaskółka. 
 
Kierownik Referatu Inwestycji Krzysztof Zając powiedział, że zostały zniszczone drogi 
powiatowe i stroną w tym przypadku jest Powiatowy Zarząd Dróg. Oczywiście możemy tu 
zorganizować spotkanie, ale stronami są drogi wojewódzkie i drogi powiatowe. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, że jedna sprawa to - kto jest właścicielem 
dróg, natomiast druga sprawa to - kto najczęściej korzysta, czyli mieszkańcy naszej gminy. 
Dlatego uważa, że należy porozmawiać w tej sprawie, gdyż zaraz zaczną się roztopy i będą duże 
utrudnienia dla użytkowników dróg. Musimy reprezentować interes mieszkańców naszej gminy  
i warto by było coś takiego zrobić i rzeczywiście naciskać, żeby te drogi zostały przywrócone do 
stanu poprzedniego lub nawet lepszego. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad 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 przypomniała, że na 
ostatniej sesji poruszała temat budowy sali gimnastycznej w Łubowie. Zapytała, czy byłaby 
możliwość uzyskania informacji o podjętych działaniach w sprawie dofinansowania budowy sali 
gimnastycznej. Poinformowała, iż wczoraj w Radiu Koszalin pojawiła się informacja, że  
w miejscowości Żukowo koło Sławna rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej,  
a dofinansowanie uzyskano z Banku Ochrony Środowiska. Zapytała, czy radni mają możliwość 
też się zwrócić o takie dofinansowanie. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odpowiedział, że jakbyśmy mieli jakieś lepsze 
informacje czy jakiekolwiek informacje na ten temat, to z pewnością byłby zaangażowany w to 
dyrektor szkoły w Łubowie. Natomiast to, że buduje się gdzieś w różnych miejscach na terenie 
naszego kraju obiekty, to proces inwestycyjny nie polega tylko na rozpoczęciu. Jest to długi 
proces - uzyskanie pozwolenia, projekty itd., a my na takim etapie jeszcze nie jesteśmy. Gdy 
jakiekolwiek okoliczności zaistnieją w przypadku inwestycji, którą planujemy, to z pewnością 
zostaniecie Państwo poinformowani. Nie jest to błahy problem i w takiej sytuacji jak my, jest 
wiele podmiotów, gmin i szkół. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że rozumie zniecierpliwienie 
nauczycieli i mieszkańców w tym temacie. Wyjaśniła, że na bieżąco śledzi wszystkie 
możliwości dofinansowania jeżeli chodzi o infrastrukturę związaną z kulturą fizyczną. Na dzień 
dzisiejszy kwota z kosztorysu inwestorskiego - 21 mln - jest niewyobrażalna dla budżetu gminy 
nawet przy dofinansowaniu 85%. Problem jest jeszcze w tym, że nie ma w tej chwili 
ogłoszonych konkursów, z których można byłoby finansować tego typu infrastrukturę tj. całego 
kompleksu: hali, stołówki, zapleczy socjalnych, pomieszczeń hotelowych itd. Zamierzaliśmy 
skorzystać z programu LEMUR-Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej. Celem 
programu było zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie 
emisji CO2 w związku z projektowaniem i  budową nowych energooszczędnych budynków 
użyteczności publicznej. Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika 
osiągnięcia celu pn. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej. Planowana wartość wskaźnika 
osiągnięcia celu wynosi co najmniej 23 000 MWh/rok, w tym: dla bezzwrotnych i zwrotnych 
form dofinansowania - co najmniej 23 000 MWh/rok i należało w projekcie przewidzieć 
wskaźniki osiągnięcia takiego celu. Dofinansowanie w formie dotacji wynosić miało do 20%, 
40% albo 60% kosztów wykonania i weryfikacji dokumentacji projektowej, w zależności od 
klasy energooszczędności projektowanego budynku. Formą dofinansowania miała być też 
niskooprocentowana pożyczka i ewentualnie dofinansowanie MEN.  W czerwcu 2016 r. Zarząd 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o zakończeniu 
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z dniem 30 czerwca 2016 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach tego programu  
i niestety nasze plany pozostają niezrealizowane. Żaden odpowiedzialny radny czy burmistrz 
przez jedną inwestycję nie zrujnuje budżetu gminy. Trzeba mierzyć siły na zamiary. Nikt na 
etapie projektowania nie przypuszczał, że to przedsięwzięcie może tyle kosztować. Sale i hale 
gimnastyczne powstają w granicach 8-10 mln i o takich kwotach dyskutowaliśmy z radnymi. 
Jeżeli będzie mówiła, że wybudujemy za 21 mln zł halę, to po prostu będą czcze obiecanki, bo 
gminy na to nie stać. Jedyne za słuszne uważa przeprojektowanie - oczywiście za zgodą rady -  
i realizację w okrojonej koncepcji.  
Prosiła, żeby pamiętać też o tym, że aby ogłosić przetarg na realizację trzeba mieć zabezpieczone 
całość kwoty w budżecie, bo środki zewnętrzne wrócą do gminy dopiero po zakończeniu  
i odebraniu inwestycji. Na dzień dzisiejszy, mimo że posiadamy dokumentację, nie możemy 
ogłosić przetargu, ponieważ nie mamy zabezpieczenia ani w budżecie ani w środkach 
zewnętrznych.  
 
Mieszkanka Łubowa powiedziała, że istnieją możliwości dofinansowania z Totalizatora 
Sportowego, Orlenu, więc myśli, żeby iść w tym kierunku w przypadku ich szkoły. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwracając się do mieszkanki Łubowa powiedział, że 
sugeruje ona radnym obstrukcję, że po prostu nie chcą zrobić tej inwestycji. Słyszała, co 
powiedziała Pani Burmistrz i co ostatnio on też mówił. Prosił, żeby nie zarzucać radnym złej 
woli. Problem hali w Łubowie jest znany od 1946 r. i co zrobiono przez te 70 lat, kiedy 
możliwości finansowania centralnego były zupełnie różne, np. powstawały 1000-latki i inne 
obiekty. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. "Informacja na temat 
podejmowanych działań w zakresie pozyskania środków finansowych z funduszy 
zewnętrznych.". 
 
 
Ad 9.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali pisemne wykazy 
projektów o dofinansowanie zewnętrzne prowadzone przez Referat Promocji i Współpracy, 
Referat Inwestycji oraz Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bornem 
Sulinowie. Tematem zajmowały się również Komisja Rozwoju i Komisja Budżetowo-
Gospodarcza. 
 
Powyższe wykazy stanowią załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący RM zwrócił się do przewodniczących komisji Rady 
Miejskiej o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o treści: 
 "Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się z wykazami projektów o dofinansowanie 
zewnętrzne złożonych i prowadzonych przez Referat Promocji i Współpracy, Referat 
Inwestycyjny oraz Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bornem 
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Sulinowie. Z przedstawionych informacji wynika, że pozyskana w 2016 roku kwota 
dofinansowania zewnętrznego wyniosła 2.882.323,92 zł. 
 Komisja stwierdza, że na 17 prowadzonych projektów w 2016 r. 6 projektów jest  
w trakcie realizacji, 6 projektów zostało zrealizowanych i rozliczonych, 4 projekty są w trakcie 
rozpatrywania, natomiast 1 projekt został rozpatrzony negatywnie z uwagi na brak środków 
finansowych w PFRON.  
 Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie zewnętrzne świadczy o zaangażowaniu 
pracowników Urzędu Miejskiego odpowiedzialnych za składanie wniosków. 
 Podsumowując, komisja nie wniosła uwag i pozytywnie oceniła starania w kierunku 
pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, zarówno pochodzących z funduszy unijnych  
jak i spoza tych funduszy. 
Dzięki tym działaniom udało się pozyskać do budżetu Gminy Borne Sulinowo środki finansowe  
w znacznej wysokości, które pozwoliły zrealizować szereg dodatkowych zadań na rzecz 
społeczności lokalnej.". 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji o treści: 
 "Komisja Rozwoju na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2016 r. zapoznała się  
z wykazami projektów o dofinansowanie ich realizacji, złożonymi przez Referat Promocji  
i Współpracy, Referat Inwestycyjny oraz Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Bornem Sulinowie. 
Wysłuchano również wyjaśnień Kierownika Referatu Promocji i Współpracy, która zreferowała 
poszczególne pozycje projektów.  
 Pozyskiwanie funduszy unijnych jest korzystne dla Gminy Borne Sulinowo, gdyż 
stanowi szansę na jej rozwój i umożliwia zaspokajanie potrzeb mieszkańców poprzez realizacje 
różnych przedsięwzięć. Zdaniem komisji należy wyróżnić i dobrze ocenić  aktywność 
Samorządu Gminy Borne Sulinowo w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych, wskazując 
na duże zróżnicowanie celów, na które są podejmowane próby uzyskania dofinansowania. 
Gmina Borne Sulinowo widzi potrzeby inwestycyjne i rozumie konieczność  wydatków 
inwestycyjnych, bez których jednostka samorządu terytorialnego nie może się rozwijać. 
Dynamika przedsięwzięć inwestycyjnych decyduje o poziomie rozwoju danego regionu, dlatego 
samorząd koncentruje się na pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, które sprzyjają 
rozwojowi naszej małej ojczyzny i poprawie poziomu życia jej mieszkańców.   
 Komisja Rozwoju pozytywnie postrzega działania w zakresie pozyskiwania  
i wykorzystania dotacji ze źródeł zewnętrznych.   
 Zdaniem komisji problemy w pozyskiwaniu jeszcze większych środków z funduszy 
unijnych wynikają z braku środków na wkład własny dla bardzo dużych projektów oraz na 
zadania priorytetowe i specyfikacje wyznaczone przy ogłaszaniu konkursów. Pozyskiwane 
środki stanowią szerokie spectrum i stanowią zakres inwestycji od infrastruktury drogowej (m.in. 
budowa dróg, ścieżek rowerowych), poprzez zadania z zakresu ładu przestrzennego  
i ekologicznego (m.in. rewitalizacja obszarów zdegradowanych, planowanie przestrzenne, zieleń 
gminna), do inwestycji z zakresu turystyki i kultury (m.in. budowa obiektów i urządzeń 
turystycznych, infrastruktury sportowej oraz organizacja wydarzeń kulturalnych).  
 Na podstawie informacji oraz własnych przemyśleń Komisja Rozwoju ocenia, że 
Samorząd Gminy Borne Sulinowo wywiązuje się właściwie ze swych zadań wobec 
mieszkańców w tym zakresie i pozytywnie postrzega działania gminy w kierunku pozyskiwania 
środków ze źródeł zewnętrznych, dzięki którym udało się pozyskać dodatkowo do budżetu 
gminy znaczne środki finansowe (około 3 mln zł).". 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos  
w przedmiotowej sprawie. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 10 pn. "Informacja  
o przebiegu prac inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu Gminy Borne Sulinowo na 
2016 rok.". 
 
 
Ad 10.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali pisemną informację  
o stanie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2016 rok.  
 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do Przewodniczącego Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej o opinię na temat stanu przygotowania i realizacji zadań 
inwestycyjnych, przyjętych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 
 "Komisja Budżetowo-Gospodarcza analizowała informację o stanie przygotowania  
i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok, 
przygotowaną przez Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego wg stanu na  
31 października 2016 r.  
W oparciu o dane zawarte w informacji i wyjaśnienia Kierownika Referatu Inwestycji komisja 
stwierdza, że większość zadań inwestycyjnych zostało zrealizowanych. Część zadań jest  
w trakcie realizacji i zostanie zakończonych do końca roku budżetowego. 
Wykonanie zadań inwestycyjnych pod względem rzeczowo-finansowym nie budzi zastrzeżeń, 
gdyż planowane zadania inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2016 na kwotę 4.605.285,61zł 
zostały zrealizowane w wysokości 3.572.472,60zł, co stanowi 77,58%.  
 Reasumując, Komisja Budżetowo-Gospodarcza nie wniosła uwag do stopnia realizacji 
zadań inwestycyjnych i pozytywnie oceniła stan realizacji tych zadań na dzień posiedzenia 
komisji.". 
 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 6  
do protokołu. 
 Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać w tej sprawie 
głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 11 pn. "Podjęcie uchwał". 
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Ad 11. 
Podjęcie uchwał. 
 11.1 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne 
Sulinowo dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 131/3 położonej w miejscowości Silnowo. 
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 zaopiniowała również 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXX/310/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 listopada 2016r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 131/3 
położonej w miejscowości Silnowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9  
do protokołu.  
 
11.2 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy 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. 
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 zaopiniowała również 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 



11 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXX/311/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 listopada 2016r.  
w sprawie 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. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10  
do protokołu.  
 
11.3 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy uchwalenia 
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 2017-2019. 
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 zaopiniowała również 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXX/312/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 listopada 2016r.  
w sprawie uchwalenia 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 2017-2019 została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
 
11.4 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy 
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok z autopoprawką 
wprowadzoną na dzisiejszej sesji. 
Autopoprawka stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną z uwzględnieniem autopoprawki. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja zaopiniowała również 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXX/313/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 listopada 2016r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
 
11.5 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy uchylenia 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach  44Ua; 81Ukr; 186 MW,U; 210 
MW,U położonych w miejscowości Borne Sulinowo. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXX/314/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 listopada 2016r.  
uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach  44Ua; 
81Ukr; 186 MW,U; 210 MW,U położonych w miejscowości Borne Sulinowo została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  
 
11.6 
 Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne 
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Sulinowo dla terenów o symbolach 81Ukr; 186 MW,U położonych w miejscowości Borne 
Sulinowo. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXX/315/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 listopada 2016r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 81Ukr; 186 MW,U 
położonych w miejscowości Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 16 i nr 17 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 12 pn. "Interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych.". 
 
 
Ad 12. 
 W punkcie sesji "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głos zabrali: 
  Radny Dariusz Palicki powiedział, iż czytał w prasie lokalnej, że miejska jednostka obsługi 

oświaty w Szczecinku oraz Starostwo Powiatowe miało spotkania na temat oświaty, tj. jak 
ma przebiegać reforma oświaty w Szczecinku, jak będzie wyglądała racjonalizacja etatów 
itd. Skierował zapytanie do Pani Burmistrz, czy Starostwo zawęziło to tylko do Miasta 
Szczecinek, bo wiemy, że do Powiatu Szczecineckiego należą też inne gminy jak Biały Bór, 
Borne Sulinowo, Barwice. Zapytał, czy z pozostałymi gminami też były prowadzone 
rozmowy dotyczące czekającej nas reformy oświaty, czy zapomniano o nas. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że plan sieci publicznych szkół 
prowadzonych przez gminę oraz granice obwodów publicznych szkół ustala rada gminy  
w formie uchwały na podstawie art. 39 ust. 6 projektu ustawy – Prawo oświatowe, gdzie 
znajdują się wytyczne, którymi powinna się kierować rada, podejmując uchwałę i jest to 
nasza suwerenna decyzja. Wyjaśniła, że Powiat i Miasto Szczecinek współpracują, bo 
szkolnictwo ponadpodstawowe należy do Powiatu, a szkoły podstawowe prowadzone są 
przez Miasto Szczecinek. Występuje spójność interesów na terenie Miasta Szczecinek. 
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W naszej gminie na razie nie rozmawiamy o racjonalizacji etatów, bo nie znamy podstaw 
programowych i siatki godzin. Mamy je poznać do końca miesiąca. Nie jest w stanie nic 
powiedzieć, tj. ilu nauczycieli straci pracę, bo to, że stracą pracę jest nieuniknione. 
Poinformowała o planach wygaszania gimnazjów na terenie gminy: 
1) Gimnazjum w Silnowie - zmieni siedzibę i przejdzie do Szkoły Podstawowej  

w Juchowie; Szkoła Podstawowa w Juchowie będzie funkcjonować jako szkoła 
podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi a dyrektor gimnazjum stanie się automatycznie 
zastępcą dyrektora Szkoły Podstawowej w Juchowie; 

2) Zespół Szkół w Łubowie - powstanie szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi; 
3) Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie - istnieje nadal, dojdzie klasa 7 i 8 (uczniowie 

kończący klasę 6 szkoły podstawowej stają się uczniami 7 klasy tejże szkoły); 
4) Zespół Szkół w Bornem Sulinowie - pozostanie zespół z oddziałami gimnazjalnymi do 

ich wygaśnięcia. 
Burmistrz Bornego Sulinowa wypowiedziała się również na temat nowych informacji 
dotyczących kwalifikacji nauczycieli przyrody. Nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do 
nauczania przyrody w 6-letniej szkole podstawowej będą mogli realizować przedmiot 
przyrodę w klasie IV, a ci którzy wcześniej ukończyli studia wyższe zawodowe nadające 
kwalifikacje do nauczania: biologii, geografii, chemii, lub fizyki w 8-letniej szkole 
podstawowej będą mogli uczyć takich przedmiotów jak: (odpowiednio) biologia, geografia, 
chemia i fizyka.  
Kończąc swoją wypowiedź stwierdziła, że znamy wszystkie obowiązujące nas terminy, ale 
nie znamy szczegółów. 
  Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował Pani Burmistrz za wyjaśnienia.  
Po tym powiedział, że uczestniczył w posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej i jedna 
z pań radnych zaproponowała szkolenie dla radnych w sprawie budżetu gminy, tzn. jak się 
opisuje, bo pewne rzeczy dla tej radnej są niezrozumiałe. Stwierdził, iż nie wyobraża sobie, 
żeby organizować szkolenie przez specjalną firmę, która za takie szkolenie chciała 
2.300,00zł. Nie ma takich pieniędzy, nie było i nie będzie na takie rzeczy. Doszliśmy  
z radnymi i z Panią Skarbnik do wniosku, że można zorganizować takie szkolenie dla 
radnych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej, z wykorzystaniem potencjału Skarbnika 
Gminy oraz pracowników Referatu Finansów. Zapytał, kto z radnych jest zainteresowany 
takim szkoleniem. 

 
Zgłosiło się 10 radnych. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że zostanie uzgodniony sensowny 
termin z Panią Skarbnik, o którym osobiście poinformuje. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że aby zorganizować takie 
szkolenie (rozumie, iż chodzi o to, jak czytać budżet i jego zmiany) Skarbnik Gminy musi 
wiedzieć, co tak naprawdę radnych interesuje. Umiejętność czytania budżetu zależy od nas 
samych, od tego jak przyswoimy wiedzę, jak zapoznamy się z ustawą o finansach 
publicznych. To, co się dzieje z naszym budżetem, zawsze jest w części opisowej, która  
w jasny sposób pokazuje na jakich zasadach on działa. Prosiła, żeby przedstawić 
zagadnienia, z którymi Pani Skarbnik, Kierownik Referatu Finansów i Kierownik Referatu 
Podatków i Opłat mają radnych przeszkolić. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iż myśli, że należy zacząć od prawa, 
czyli od ustawy o finansach publicznych, a potem sobie temat rozwiniemy. 
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Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 13 pn. "Ustalenie 
terminu następnej sesji.". 
 
 
 
Ad 13. 
 Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że planowana Sesja Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie odbędzie się 22 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 14.30. 
W porządku obrad przewidziana jest m.in. poniższa tematyka: 
1. Uchwalenie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 

Borne Sulinowo na rok 2017. 
2. Uchwalenie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na lata 

2017-2021. 
3. Informacja Burmistrza o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art.36 ust. 1-3 i ust.5,  

i wydanych decyzjach, o których mowa w ust.6 i 7 zgodnie z art.37 ust.8 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

4. Uchwalenie budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2034. 

5. Podjęcie uchwał w sprawach. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 14 pn. "Zamknięcie sesji.". 
 
 
 
Ad 14. 
 W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął XXX Sesję Rady Miejskiej.  
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 12.00 do godz. 13.00. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
  


