
P R O T O K Ó Ł   Nr LII/2018 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 25 października 2018 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
LII (52) Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 25 października 2018 r. 

otworzył i jej przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej DARIUSZ CZERNIAWSKI.  
 
Na wstępie powitał Burmistrza Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę Burmistrza Bogdana 
Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, obecnych na sali kierowników jednostek 
podległych gminie, przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, mieszkańców miasta  
i gminy oraz panie i panów radnych. 
 
Po tym stwierdził, że na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 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 bądź 
wnioski do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zgłosiła wniosek o wprowadzenie autopoprawki do 
projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 
rok. Poinformowała, że autopoprawka była opiniowana przez Komisję Budżetowo-Gospodarczą  
i Komisję Rozwoju. 
 
Więcej wniosków do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez 
Burmistrza dotyczący wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok: 
 za głosowało 13 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Wniosek został przyjęty. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 października 2018 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr LI/2018 z 27.09.2018 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. 
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9. Opieka zdrowotna w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń medycznych w 2017 roku, 
kontrakty na 2018 rok, problemy i zamierzenia na przyszłość. 

10. Ocena przebiegu sezonu turystycznego 2018 w Gminie Borne Sulinowo. 
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 

2017/2018, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie 
należy do zadań własnych gminy. 

12. Informacja na temat podejmowanych działań w zakresie pozyskania środków finansowych  
z funduszy zewnętrznych. 

13. Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 
Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2025. 

14. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych. 
 
15. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
mieszkalnego nr 6 przy Al. Niepodległości 4F w Bornem Sulinowie); 

2) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność 
gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 408/2 w obr. 
Krągi); 

3) ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków 
na pokrycie kosztów pogrzebu; 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania 
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy 
Borne Sulinowo; 

5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
6) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok + autopoprawka. 

 
16. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
17. Ustalenie terminu następnej sesji. 
18. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. „Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej”. 
 
 
Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że protokół poprzedniej Sesji Rady 
Miejskiej był wyłożony do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Zapytał, 
czy są uwagi do protokołu Nr LI/2018 z 27.09.2018 r. 
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Sesji Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie Nr LI/2018 z 27.09.2018 r.: 
 za głosowało 13 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Protokół Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr LI/2018 z 27.09.2018 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 wraz z zawiadomieniem  
i materiałami na sesję radni 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. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 5 pn. „Informacja 
radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu”. 
 
 
Ad 5. 
 
Temat nie był omawiany z uwagi na nieobecność radnych powiatowych z terenu Gminy Borne 
Sulinowo.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 6 pn. „Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady”. 
 
 
Ad 6. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
„W okresie od ostatniej sesji odbyły posiedzenia poniższe komisje Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie. 
 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza odbyła 1 posiedzenie, na którym: 
1. Dokonano oceny finansowej realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok 

szkolny 2017/2018. 
2. Oceniono podejmowane działania w zakresie pozyskania środków finansowych z funduszy 

zewnętrznych. 
3. Zapoznano się z informacją o stanie realizacji sprzedaży mienia komunalnego. 
4. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na dzień 25 października 2018 r.  
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Komisja Rozwoju odbyła 1 posiedzenie, którego tematem było: 
1. Opieka zdrowotna w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń medycznych w 2017 roku, 

kontrakty na 2018 rok, problemy i zamierzenia na przyszłość. 
2. Podsumowanie przebiegu sezonu turystycznego 2018 w Gminie Borne Sulinowo. 
3. Ocena stanu realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 

2017/2018.  
4. Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zadania wynikające  

z kompetencji samorządu gminnego. 
5. Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 

Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2025. 
6. Zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie działania komisji, będących przedmiotem Sesji 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie zwołanej na dzień 25 października 2018 r. 
 
 
W dniu 8 października br. wpłynęło zawiadomienie Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności załącznika nr 3 do 
uchwały Nr LI/551/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2018 r.  
w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Borne Sulinowo. W ocenie Izby organ 
stanowiący nie posiadał kompetencji do nakładania na podmioty prowadzące żłobki lub kluby 
dziecięce obowiązku wykazywania kwot dotacji im należnych, gdyż rolą organu dotującego jest 
wyliczenie i ustalenie dotacji należnej podmiotowi w oparciu o uzyskane i posiadane informacje. 
Otrzymałem od Skarbnika Gminy pismo informujące, że do porządku sesji planowanej na dzień 
25 października br. zostanie wprowadzony projekt uchwały zmieniającej przedmiotową uchwałę 
poprzez zmianę brzmienia załącznika nr 3. 
W porządku dzisiejszej sesji ujęto projekt przedmiotowej uchwały. 
 
 
W dniu 16 października br. wpłynęło od Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie zawiadomienie, że zażalenie na Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie negatywnie zaopiniowanego projektu 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borne Sulinowo 
zostanie rozpatrzone w terminie do dnia 17 października 2018 r. 
Postanowieniem z dnia 17 października 2018 r. oznaczonym sygnaturą akt KET.050.117.2018 
Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie orzekł o uchyleniu  
w całości zaskarżonego postanowienia i przekazaniu sprawy organowi I instancji do ponownego 
rozpatrzenia.”. 
 
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 skierowała pytanie do Zastępcy Burmistrza 
i do Kierownika Referatu Inwestycji, mianowicie czy dotrzymają słowa danego mieszkańcom  
o remont drogi pod lasem. Przypomniała, że od zeszłego roku prosiła o remont drogi, która była 
zalana. Nowy leśniczy jej pomógł, natomiast z gminy nie było odzewu, tak jak w wielu miejscach 
innych naszej gminy. Chce, żeby ta droga została zrobiona. Nie wie, czy wszyscy wiedzą, co to 
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jest integracja, bo niektórzy powinni przeczytać w słowniku, a jeśli nie wiedzą przedyskutować 
sobie w gronie rodzinnym, żeby to do nich dotarło. Integracja to jest czegoś połączenie, scalenie,  
a nie rozdzielanie miejscowości, tak jak to się stało w miejscowości Radacz. Przez 34 lata mieszka 
w Radaczu i zawsze była droga i 3 bloki, a to była wspólnota. Kiedyś było PGR-u, później 
Agencji a teraz wspólnoty od lat. O drogi gminne, o każdą dziurę zabiegała przez tyle lat. Ludzie 
podatki płacą ciężkie, a tam jest niedostęp i bez odzewu wielokrotnie. Na poprzedniej sesji 
mówiła też o drugiej drodze i o wspólnotach. Dlatego teraz nie rozumie, dlaczego ta droga przez 
tyle lat była cały czas wspólnoty, a okazało się, że gmina realizuje inwestycję – 4 lampy i droga 
gminna się zrobiła. Cały czas prosiła Pana Krzysztofa Zająca, również odśnieżających, żeby 
odśnieżyli tą drogę, bo jest nieprzejezdna. W ubiegłym roku doszło na tej drodze do kolizji, bo 
było ślisko. Nie odśnieżono, bo to jest droga wspólnoty. Raptownie w tym roku pani radna idąc  
z nią powiedziała, że jest to droga gminna. Zapytała, czy przez 12 lat pani radna nie wiedziała, że 
jest to droga gminna. Stwierdziła, że nie może już być więcej sołtysem, bo się robi takie rzeczy  
w gminie. Zwracając się do radnych powiedziała: wy pracujecie dla ludzi, nie ludzie dla was. 
Dbajcie o ludzi, dbajcie o społeczeństwo i po prostu je scalajcie, a nie rozdzielajcie. Po tym 
podziękowała wszystkim za współpracę zaznaczając, że nie mówi do wszystkich radnych, bo co 
niektórzy radni to są ludzie wspaniali, urzędnicy również. Podziękowała też za współpracę 
wszystkim sołtysom, bo są to wspaniali ludzie i należy im się szacunek bardzo duży ze strony 
rady, ze strony gminy i pracowników. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odniósł się do wypowiedzi sołtysa Sołectwa Radacz. 
Powiedział, że padły dosyć bolesne słowa dla nas wszystkich. Zawsze myślał, że drogi łączą ludzi, 
a nigdy by nie przypuszczał, że jakakolwiek inwestycja gminna może ludzi dzielić. Trzeba się 
cieszyć z tego co powstaje, no czasami jest dla niektórych inaczej. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że czasami gorycz porażki przewyższa 
rozsądek w myśleniu. Powiedziała, że te słowa kieruje do sołtysa Sołectwa Radacz, ponieważ 
minął okres współpracy, rzekomo dobrze się układającej. Nagle jest wszystko źle, niech tak 
będzie. Nie bierze jednak pod uwagę jednego, że teren Radacza i okolic to teren poPGR-owski. To 
były mapy, geodezja - stare. Po pewnym czasie następuje uporządkowanie stanu - inwentaryzacja 
dróg, nowe mapy geodezyjne, nowe punkty na mapach się pojawiają. Tak też jest w przypadku 
drogi, która prawdopodobnie w pewnym czasie była albo skomunalizowana albo 
zinwentaryzowana i w tej chwili będzie drogą gminną niepubliczną. Wystąpienie sołtys Sołectwa 
Radacz powoduje jeszcze co innego: niezależnie od tego ile się zrobi, zawsze będzie źle. Sukces 
ma wielu ojców, porażka nie ma nikogo. Sukcesem radnej Elżbiety Niepelt był Festiwal Dyni,  
a docierają do niej informacje, że organizatorem festiwalu był kto inny. Fajnie się podpinać, fajnie 
krytykować, tylko trzeba najpierw usiąść, zobaczyć jakie są priorytety i co robimy. Inwestycja 
ogromna, która będzie w Radaczu, też się wszystkim, nawet radnym, nie podoba. Ale naszym 
celem było co roku zrobienie jednej drogi. Nie stać nas na to, żeby co roku, w asfalcie 
szczególnie, zrobić drogi. Z tego wystąpienia nie wie, czy to dobrze, że te lampy tam powstały, 
czy nie. Na koniec dodała, że to nie jest miejsce na tego typu wystąpienia. 
 
Radna Elżbieta Niepelt odniosła się do tego co powiedziała sołtys Halina Jaskółka. Stwierdziła, że 
wie doskonale, co to jest integracja i realizuje przedsięwzięcia, których głównym celem jest m.in. 
integracja. Jeśli chodzi o oświetlenie to 36 rodzin tam mieszka i czas najwyższy, żeby tam też 
było jasno dla bezpieczeństwa. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 8 pn. „Wolna Trybuna”. 
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Ad 8. 
 
W punkcie sesji pn. "Wolna Trybuna" głosu nie zabierano. 
  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Opieka zdrowotna  
w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń medycznych w 2017 roku, kontrakty na 2018 
rok, problemy i zamierzenia na przyszłość.”. 
 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że wszyscy radni otrzymali informację  
pisemną na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej w Gminie Borne Sulinowo, realizacji 
świadczeń medycznych w 2017 roku, kontraktów na 2018 rok, problemów i zamierzeń na 
przyszłość. 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Poinformował, że w sesji uczestniczy Dyrektor ZOZ w Bornem Sulinowie Magdalena Bardua. 
Tematem zajmowała się Komisja Rozwoju i zwrócił się do przewodniczącego komisji  
o przedstawienie opinii. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię komisji o następującej 
treści: 
„Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie Pani Magdalena Bardua przedłożyła  
w formie pisemnej obszerną informację, w której zawarła dane na temat: 
1. Podstawowej Opieki Zdrowotnej   

ZOZ w Bornem Sulinowie podpisał na 2017 rok umowy na świadczenia usług zdrowotnych  
z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczonych usług podstawowej opieki 
zdrowotnej: 
 świadczenia lekarza POZ, położnej POZ, pielęgniarki POZ,  

 świadczenia pielęgniarki szkolnej,  

 świadczenia transportu sanitarnego. 
Zakres podpisanych umów z NFZ na rok 2017 w stosunku do roku uprzedniego nie uległ 
zmianie, również nie wzrosła bazowa stawka kapitacyjna odnośnie świadczeń medycznych  
w zakresie lekarza POZ.   

2. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, w obrębie której funkcjonują poradnie: chirurgii 
ogólnej, dermatologii i wenerologii, neurologii, okulistyki, otolaryngologii, położnictwa  
i ginekologii. 

3. Leczenia stomatologicznego  
Świadczenia z zakresu usług ogólnostomatologicznych udzielane są na podstawie przyznanych 
przez NFZ limitów punktowych. Wysokość kontraktu na rok 2018 wyniosła 48 552 punktów 
na stomatologię dzieci i młodzieży oraz 131 448 punktów na świadczenia stomatologiczne dla 
dorosłych w rocznym cyklu trwania umowy.  

4. Leczenia szpitalnego-chirurgii jednego dnia 
W ramach zawartego w 2017 roku kontraktu z NFZ prowadzone były przez 9 miesięcy 
świadczenie usług medycznych w oparciu o bazę lokalową i sprzęt medyczny należący do 
ZOZ Borne Sulinowo. Od 1 października 2017 r. nie są udzielane ww. świadczenia medyczne, 
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ponieważ NFZ Oddział w Szczecinie nie ogłosił konkursu na świadczenia tego typu na terenie 
Powiatu Szczecineckiego. 

5. Zabezpieczenia podstawowej opieki medycznej w podległych ośrodkach zdrowia 
Świadczenia zdrowotne w zakresie porad lekarskich i badań profilaktycznych są realizowane 
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez trzech lekarzy POZ posiadających 
kwalifikacje do tworzenia listy aktywnej pacjentów oraz lekarza pediatrę. W chwili obecnej  
w ZOZ w Bornem Sulinowie przyjmuje trzech lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy-
kontraktu w ramach realizacji świadczeń POZ: 
 lekarz POZ- P. Magdalena Bardua, 

 lekarz POZ- P. Renata Urbanowicz, 

 lekarz POZ P. Jacek Jurczuk, który przyjmuje na podstawie umowy – kontraktu  
w OZ w Silnowie i OZ w Łubowie w odpowiednich przedziałach czasowych. 

 
Informacja ponadto obejmuje następujące kwestie:  
1) ocenę kolejki osób oczekujących do poszczególnych poradni specjalistycznych, 
2) programy profilaktyczne, 
3) szczepienia ochronne, 
4) podejmowanie działań w kierunku dostosowania obiektów służby zdrowia i ich 

doposażenia do obowiązujących standardów, problemy i zamierzenia na przyszłość.  
W roku 2017 w OZ w Silnowie zostały przeprowadzone prace remontowe polegające na 
wymianie starych drzwi do toalet. W 2018 roku przeprowadzono dalsze prace naprawcze 
dostosowujące pomieszczenia gospodarcze do aktualnych standardów sanitarno-
higienicznych. Ponad rok temu zakupiono kardiotokograf stanowiący wyposażenie 
gabinetu położniczo-ginekologicznego, niezbędny do badań kobiet w ciąży. Na bieżąco 
dokonywany jest zakup drobnych urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonywania 
procedur medycznych. Sukcesywnie jest wymieniany sprzęt informatyczny na spełniający 
wymogi techniczne, niezbędny do pracy personelowi medycznemu, celem pełnego 
przejścia na system e-dokumentacji medycznej. Podjęta została decyzja wymiany serwera 
z możliwością tworzenia kopii bezpieczeństwa spełniając wymogi odnośnie RODO.  
W sierpniu 2018r. rozpoczęto prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach sanitarno-
higienicznych przeznaczonych dla pacjentów. Prace są realizowane z własnych środków 
finansowych Zespołu i dobiegają do końca.  

Wysokość środków finansowych uzyskiwanych z prowadzenia działalności medycznej, na chwilę 
obecną zapewnia płynność finansową jednostki, co jest jednoznaczne z zabezpieczeniem 
wykonywania usług medycznych dla mieszkańców miasta i gminy.  
Komisja Rozwoju składa podziękowania Dyrektorowi ZOZ Pani Magdalenie Bardua za owocną  
i bardzo dobrą współpracę z członkami komisji oraz za duży wkład w rozwój i stan usług 
medycznych w Gminie Borne Sulinowo.”. 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
W trakcie sesji na obrady przybył radny Rafał Turlej – aktualnie w sesji uczestniczyło 14 radnych. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że niektórzy z kandydatów na radnych  
i burmistrza w swoich programach wpisali ppkt: przyjmowanie przez lekarzy specjalistów na 
terenach wiejskich, tj. w ośrodkach zdrowia w Silnowie i w Łubowie. Dlatego chce uzyskać jasną 
odpowiedź, żeby mieszkańcy wiedzieli, jak to naprawdę jest. Obiecywać można różne rzeczy, 
papier jest cierpliwy, a usta są bardzo nośne. Zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora ZOZ, czy 
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przyjmowanie przez lekarzy specjalistów w ośrodkach zdrowia w Łubowie i w Silnowie jest 
możliwe. 
 
Dyrektor ZOZ Magdalena Bardua powiedziała, iż generalnie dużym wyróżnieniem jest,  
że w ogóle mamy lekarzy specjalistów w Bornem Sulinowie. Baza medyczna specjalistyczna jest 
ograniczona, a wszyscy specjaliści - oprócz pana Tomczyka - są spoza terenu Bornego Sulinowa, 
dojeżdżają po kilkadziesiąt a nawet kilkaset kilometrów. Stwierdziła, że dużo pracy i empatii z ich 
strony wymaga, żeby przyjeżdżali do Bornego Sulinowa. Jest to dla nich duży trud, bo mają pracę 
na miejscu. Cieszy się, że ci lekarze są i chce ich jak najdłużej utrzymać. Pani doktor pediatra np. 
przyjeżdża do Łubowa dwa razy w miesiącu. Dostępność do lekarza pediatry o wysokich 
kwalifikacjach, ku zadowoleniu rodziców, jest codziennie. Mamy 2 ginekologów, dermatologa, 
neurologa, okulistę przyjmującego co tydzień w poniedziałek. Do dermatologa i do okulisty 
przyjeżdżają pacjenci również ze Szczecinka. Żeby poradnie specjalistyczne były w ośrodkach na 
terenach wiejskich, trzeba je wyposażyć, dać sprzęt, który jest kosztowny. Poinformowała,  
że w Bornem Sulinowie bazują na nowym sprzęcie, jest tu nowy aparat USG i KTG, lekarz 
laryngolog operuje teraz nowym sprzętem. To się wiąże logistycznie, żeby ten sprzęt przewozić. 
Na tę chwilę, żeby tych lekarzy specjalistów uprosić, by przyjmowali w ośrodkach wiejskich, jest 
praktycznie niemożliwe. Odczucie emocjonalne w sposób niemożliwy jest na tej zasadzie, że nie 
jest to tylko jej wola, a tylko dobra wola tych lekarzy, że przyjmują w Bornem Sulinowie. Tak 
naprawdę może być tak, iż ci lekarze (część ich jest emerytami) mogą powiedzieć, że w ogóle nie 
przyjadą i będziemy musieli się posiłkować Szczecinkiem, Piłą, Koszalinem. Aktualnie w Bornem 
Sulinowie dostępność do lekarzy specjalistów jest duża, a kolejki wbrew mediom, są coraz 
krótsze. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iż usłyszeliśmy, że jest to niemożliwe. 
Ponadto jest to duża zasługa Dyrektora ZOZ, że w ogóle mamy jakichkolwiek lekarzy 
specjalistów w Bornem Sulinowie i że oni chcą tutaj przyjechać. To co powiedziała dyrektor ZOZ 
odnośnie przyjmowania przez lekarzy specjalistów na terenach wiejskich (że jest to trudne  
i niemożliwe), należy przyjąć z rozsądkiem i ze spokojem.  
 
Dyrektor ZOZ Magdalena Bardua poinformowała, że to, iż są w Bornem Sulinowie specjaliści, to 
jest właśnie ta dostępność dla mieszkańców Bornego i okolic. Pacjent przyjeżdżający z Krągów 
do specjalisty ma mniejszą odległość do pokonania niż dojazd do Szczecinka. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że to ją również mogło zaboleć, gdy 
jeden z komitetów nagłaśnia sprawę możliwości kupna karetki. Oznajmiła, że mogłaby dzisiaj 
wziąć Panią Skarbnik i przelewem karetkę kupić. Tylko, że to nic nam nie daje, a mówi  
o podstacji Pogotowia. Obiecywanie ludziom, którzy łykają wszystko, zabezpieczenie usług 
lekarza specjalisty jest po prostu niemożliwe, a uderza to w nią, bo wie, ile nas to kosztowało (ją 
psychicznie, a Panią doktor finansowo), żeby doprowadzić do zatrudnienia lekarza pediatry. 
Lekarz pediatra jest specjalistą, za którego ZOZ płaci pieniądze, a nie NFZ. Na pewno NFZ nie 
będzie autorem kontraktu jakiegokolwiek lekarskiego dla lekarza specjalisty.  
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 10 pn. „Ocena przebiegu 
sezonu turystycznego 2018 w Gminie Borne Sulinowo.”. 
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Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali wyczerpujące 
informacje zawierające podsumowanie przebiegu sezonu turystycznego 2018 w Gminie Borne 
Sulinowo, przygotowane przez Referat Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego w Bornem 
Sulinowie, Centrum Kultury i Rekreacji oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Bornem Sulinowie.  
Poinformował, że tematem zajmowała się Komisja Rozwoju i zwrócił się do przewodniczącego 
komisji o przedstawienie opinii. 
Powyższe informacje stanowią załączniki nr 7, nr 8 i nr 9 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię komisji o następującej 
treści: 

„Komisja Rozwoju po analizie otrzymanych informacji pisemnych na temat przebiegu 
sezonu turystycznego 2018 w Gminie Borne Sulinowo, uzupełnionych przez rozmowę  
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 dotycząca liczby turystów odwiedzających Borne Sulinowo. 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.   

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 bazy 
sportowej oraz realizować inwestycje infrastrukturalne przy jeziorze Pile.  

Dobrą informacją jest, że trwają prace nad stworzeniem kolejnych tras rowerowych  
w ramach projektu „Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”, które 
skomunikowałyby Borne Sulinowo z Łubowem po nasypie kolejowym oraz ze Szczecinkiem, 
wyłączającym ruch rowerowy z drogi krajowej nr 20.  

Analizując stan posiadania infrastruktury sportowej cieszy rozbudowa stadionu w Bornem 
Sulinowie. Bieżnia z nawierzchnią tartanową zwiększy możliwości pozyskiwania grup 
sportowych i jeszcze bardziej rozwinie turystykę tzw. sportową, co pozwoli CKiR-owi 
przyjmować już nie tylko grupy piłkarzy nożnych czy tancerzy, ale również grupy trenujące 
lekkoatletykę. 

 Gmina Borne Sulinowo stwarza także swoimi walorami oraz ciekawą ofertą propozycję 
dla osób oczekujących aktywnego 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 w BKO, CKiR z obiektami sportowymi, prywatna Izba Muzealna z wycieczkami 
turystycznymi samochodami terenowymi, dwa ośrodki jazdy konnej, 4 wypożyczalnie sprzętu 
wodnego i rowerów na terenie miasta oraz 3 wypożyczalnie na terenie gminy, szlaki rowerowe, 
wodne i ścieżki rowerowe, Centrum militarne Rossija, pole do gry w paintball, Aeroborne – 
turystyczne loty widokowe, Grota Solna, prywatna przystań wodna ze slipem czy organizacja 
wycieczek szlakiem bunkrów „Wału Pomorskiego” off-road, udostępnianie zwiedzania góry 
Śmiadowskiej 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 Kultury i Rekreacji oraz Referatu Promocji i Współpracy Urzędu 
Miejskiego w Bornem Sulinowie, które tworzą ciekawą i różnorodną ofertę turystyczną oraz 
kreują wiele wydarzeń w obszarach turystyki i rekreacji czy animacji czasu wolnego. Obie 
instytucje oraz pracownicy merytoryczni Urzędu we właściwy sposób realizują powierzone im 
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zadania i wypełniają swoją misję na rzecz mieszkańców i turystów. Są to zarówno imprezy 
masowe jak i imprezy o charakterze kameralnym. 

Dyrektor CKiR Pani Paulina Undrych-Matkowska w swoim sprawozdaniu wykazała 
bardzo bogatą ofertę Centrum w sferze sportowej jak również i kulturalnej. Ogromny wachlarz 
imprez, w którym każdy mieszkaniec może znaleźć coś dla siebie, organizacja obozów 
sportowych dla licznych grup piłkarzy, tancerzy czy lekkoatletów, jest dużym wyzwaniem 
organizacyjnym. Dyrektor z pracownikami CKiR oraz pracownikami merytorycznymi Urzędu 
Miejskiego i osobami wspierającymi w różnych obszarach, wykazała ogromny wysiłek 
organizując 25- lecie Miasta Borne Sulinowo, Targi miodu i chleba czy Dożynki. 

Komisję cieszy fakt, o którym poinformowali Dyrektor CKiR i Pracownik Urzędu Pan 
Dariusz Tederko, a mianowicie o pracach związanych z nowym kąpieliskiem w Bornem 
Sulinowie oraz o organizacji drugiej edycji biegu Spartakusa w nowej lokalizacji. 
 Dokładnie udokumentowane sprawozdanie przygotowane przez Dyrektora Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Panią Iwonę Gajewską-Tranbowicz pokazuje różnorodne i wielokierunkowe 
działania podejmowane przez tę instytucję kultury. Konkursy, turnieje, spektakle, koncerty, 
wdrażane projekty, wystawy, biesiady, wycieczki, recitale, półkolonie, wspólne czytanie literatury  
i inne wydarzenia znacząco wzbogacały ofertę Miejskiej Biblioteki Publicznej i przyciągały wielu 
mieszkańców oraz gości w zakończonym już sezonie turystycznym 2018. Odbiorcami wydarzeń 
są ludzie w różnym wieku, do przedsięwzięć angażowane są różne podmioty z naszej i ościennych 
gmin. Na uwagę zasługuje pozyskiwanie środków pozabudżetowych z różnych fundacji. 
Realizowane projekty międzypokoleniowe nie są nastawione tylko na odbiór, bowiem czynnie 
angażują dzieci, młodzież, osoby pracujące i seniorów. Rozwijają ich artystycznie, tworzą 
doskonałych odbiorców kultury wysokiej. Jakość i ilość przygotowanych działań doskonale 
oddaje charakter Biblioteki - instytucji sprawnie zarządzanej, promującej lokalny kapitał ludzki, 
nastawionej na współpracę z innymi podmiotami, poszukiwanie i realizację nowych wyzwań.  
Pani Dyrektor MBP zwróciła uwagę na konieczność etatowego wsparcia Centrum Informacji 
Turystycznej w sezonie letnim. Jeden pracownik nie jest w stanie podołać licznym obowiązkom 
związanym z obsługą wycieczek i udzielaniem informacji gościom, którzy przybywają do CIT  
w różnych, także popołudniowych godzinach.  

Podsumowując 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 jest skierowana 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. Członkowie komisji dziękują za czteroletnią owocną  
i konstruktywną współpracę z osobami zarządzającymi tymi instytucjami oraz pracownikami 
merytorycznymi Urzędu Miejskiego zajmującymi się tą tematyką. 
 Reasumując Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła przebieg sezonu turystycznego  
w Gminie Borne Sulinowo w 2018 roku.”. 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnych, czy ktoś ma uwagi lub pytania 
do przedłożonych informacji. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „Informacja o stanie 
realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 2017/2018, w tym  
o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań 
własnych gminy.”. 
 
 
Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali informację pisemną  
o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 2017/2018,  
w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań 
własnych gminy. Podziękował za bardzo dobre przygotowanie informacji, która jest jasna  
i przejrzysta. 
Informacja pisemna o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok 
szkolny 2017/2018, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których 
prowadzenie należy do zadań własnych gminy stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział też, że tym tematem zajmowały się Komisja 
Rozwoju i Komisja Budżetowo-Gospodarcza. Następnie zwrócił się do przewodniczących komisji 
o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przedstawił opinię komisji  
o następującej treści: 

„Komisja Budżetowo-Gospodarcza analizowała informację o stanie realizacji zadań 
oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 2017/2018. 
Komisja stwierdza, że informacja jest bardzo szczegółowa i uwzględnia wszystkie elementy 
związane z prawidłowym funkcjonowaniem podległych placówek oświatowych. 

Szczególną uwagę zwrócono na finansowanie zadań oświatowych. 
Z przedłożonej informacji wynika, że otrzymywana z budżetu państwa subwencja oświatowa nie 
pokrywa kosztów finansowania oświaty na terenie Gminy Borne Sulinowo.  
Przedstawione dane dotyczące finansowania zadań oświatowych w latach 2017-2018 
potwierdzają, że nastąpił nieznaczny wzrost subwencji oświatowej w porównaniu do lat ubiegłych 
i kwota przyznanej subwencji wyniosła 8.171.892,00zł. W roku szkolnym 2015/2016 subwencja 
stanowiła kwotę 8.162.992,00zł, natomiast w roku szkolnym 2016/2017 – 8.064.706,00zł. 

Pomimo zauważonego wzrostu kwoty subwencji oświatowej, pokryła ona wydatki 
związane z funkcjonowaniem oświaty w roku szkolnym 2017/2018 w 65%, a więc mniej o 1 %  
w porównaniu do ubiegłego roku szkolnego.  
Natomiast pozostałe wydatki finansowane były ze środków własnych gminy – w 31%,  
oraz z dotacji z budżetu państwa, z budżetów gmin i z pozostałych źródeł – w 4%, czyli  
w powyższych źródłach finansowania nastąpił wzrost wydatków o 1%. 

Tym niemniej Komisja Budżetowo-Gospodarcza przyjęła informację o stanie realizacji 
zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 2017/2018, w tym o finansowaniu 
zadań oświatowych.”. 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 11 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię komisji o następującej 
treści: 

„Komisja Rozwoju zapoznała się z informacją pisemną na temat realizacji zadań 
oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 2017/2018 oraz wysłuchała wyjaśnień na 
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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, bazie do działalności oświatowej i wyposażeniu jej  
w sprzęt specjalistyczny, kadrze pedagogicznej i wynikach nauczania w szkołach, gdzie organem 
prowadzącym jest Gmina Borne Sulinowo. 
Nadmienić należy, że uchwałą Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z 30 marca 2017 r. 
dostosowano sieć szkół do nowego ustroju szkolnego. W roku szkolnym 2017/2018 liczba 
placówek oświatowych uległa zmianie i Gmina Borne Sulinowo jest organem prowadzącym dla:  
2 przedszkoli niepublicznych, 4 ośmioletnich szkół podstawowych i jednego trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego. 
 Budynki oświatowe oraz baza rekreacyjno – sportowa są stale modernizowane powodując, 
że powoli ale systematycznie, jest podnoszony standard poszczególnych placówek oświatowych. 
Komisja zdaje sobie sprawę, że wiele jest jeszcze do poprawy, ale trzeba również zauważyć jak 
wiele już zrobiono w tym zakresie. Na uwagę zasługuje fakt, że placówki oświatowe są 
wyposażone w środki techniczne i multimedialne usprawniające i wspierające proces dydaktyczny 
i wychowawczy, np. tablice interaktywne. 
Zauważono, że 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 oraz wyniki sprawdzianów  
i egzaminów zewnętrznych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Borne 
Sulinowo, na wszystkich etapach kształcenia, tj. od szkół podstawowych, poprzez gimnazja do 
liceum ogólnokształcącego. Celem egzaminów zewnętrznych jest obiektywne zbadanie wiedzy  
i umiejętności uczniów na zakończenie poszczególnych etapów kształcenia. W związku  
z wprowadzoną reformą systemu oświaty w analizowanym okresie nie przeprowadzono 
sprawdzianu w klasach VI i egzaminu ósmoklasisty. 

W odniesieniu do gimnazjów, w zakresie przedmiotów historia/wos najwyższy wynik 
został osiągnięty w LO w Bornem Sulinowie, najniższy SP w Juchowie, w zakresie języka 
polskiego tendencje te są odwrócone: najlepszy wynik uzyskano w SP w Juchowie, niższy  
w SP w Łubowie oraz LO w Bornem Sulinowie, które osiągnęły podobny poziom. 

Przedmioty przyrodnicze najlepszy wynik osiągnęły w SP w Juchowie, niższy wynik 
osiągnięto w LO w Bornem Sulinowie i najniższy w SP w Łubowie. 

Co do matematyki, najlepiej wypadła SP w Łubowie, następnie SP w Juchowie,  
a najsłabiej LO w Bornem Sulinowie. W zakresie przedmiotu język angielski (poziom 
podstawowy) najlepiej wypadło LO w Bornem Sulinowie a najsłabszy osiągnięto w SP  
w Łubowie. Wyniki egzaminu z j. angielskiego na poziomie rozszerzonym pokazują tą samą 
tendencję - najlepsze wyniki uzyskano w LO w Bornem Sulinowie, a najsłabsze w SP w Łubowie.  

Wyniki egzaminów zewnętrznych 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.  
Należy podkreślić, że egzaminy zewnętrzne dają informacje mierzalne, ale same wyniki nie do 
końca dają pełną ocenę jakości pracy danej szkoły. 

Analizując wyniki matur w LO przy Zespole Szkół w Bornem Sulinowie należy 
zaprezentować zestawienie przygotowane przez Wydział Edukacji w Starostwie Szczecineckim 
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dotyczące zdawalności na egzaminie maturalnym: 80,7% - I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. 
Elżbiety – średnia zdawalność to 89,10%, ZS nr 1 – „Ekonomik” 83,74%, Liceum w ZS nr 6 
zdawalność 55,00%. Natomiast w Liceum Ogólnokształcącym w Bornem Sulinowie zdawalność 
wyniosła 92,59%, czyli osiągnięto najwyższą zdawalność w powiecie, a także wyższą niż średnia 
województwa i kraju. 
Wyniki egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym są powyżej średnich powiatu  
i województwa tj.: język polski, j. angielski, matematyka, język niemiecki. W odniesieniu do 
poziomu rozszerzonego wyniki z j.polskiego, j.angielskiego j.niemieckiego, WOS-u, geografii  
i fizyki również są powyżej średniej powiatu i województwa. Natomiast wyniki z biologii, 
matematyki i chemii są nieco poniżej średniej powiatu.  

W mijającym roku szkolnym osiągnięto bardzo dobre wyniki w konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych oraz zawodach sportowych. 
 Komisja Rozwoju dokonała także analizy oferty zajęć pozalekcyjnych i kółek 
zainteresowań. 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 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 i nauczycieli, dyrekcji na polu 
współpracy ze środowiskiem lokalnym. Jest to olbrzymie spectrum działań szczególnie w zakresie 
organizacji i współorganizacji różnego rodzaju imprez.  

Komisja dziękuje wszystkim osobom odpowiedzialnym za stan oświaty, za wspólną pracę 
na rzecz dobrego rozwoju bazy oraz realizację zadań oświatowych i osiąganie bardzo dobrych 
wyników na egzaminach zewnętrznych i sprawdzianach oraz konkursach przedmiotowych. 
 Reasumując Komisja Rozwoju oceniła pozytywnie realizację zadań oświatowych za rok 
szkolny 2017/2018.”. 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski wyraził ubolewanie, że nie wszyscy dyrektorzy szkół 
są obecni na dzisiejszej sesji. Wydaje mu się, że celowe jest - słowa te skierował do radnych, 
którzy zostali wybrani na nową kadencję - aby w przyszłości na sesji te osoby były. 
Wysłuchaliśmy opinie dwóch komisji i nasunęła się jedna podstawowa konkluzja. Powiedział, że 
skupi się nie na sukcesach, ale na tym co przed nami i co będzie dotyczyć nas wszystkich  
w przyszłości, że zbliżamy się do magicznej kwoty dofinansowania z budżetu gminy 4 mln zł. 
Po tym poinformował, że w trakcie kampanii wyborczej był w miejscowości Jeleń i mieszkańcy 
pytali, czy będzie remontowana szkoła w Jeleniu i ile będzie to kosztować. Zapytał, czy były 
robione jakieś symulacje odnośnie remontu Szkoły Podstawowej w Jeleniu. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że radni powinni być obeznani  
z tematem, bo szkoła w Jeleniu była niejednokrotnie tematem rozważań na posiedzeniu klubu czy 
komisji. Zwracając się do obecnych powiedziała, że jej zdanie na temat szkoły w Jeleniu wszyscy 
znają i nie ukrywa go od lat. Przypomniała, że przyrzekliśmy mieszkańcom, ona osobiście 
również, że dopóki będzie kogo uczyć ta szkoła powinna funkcjonować. Liczyliśmy na to, że tych 
dzieci będzie coraz mniej i rzeczywiście tak było - klasy łączone, co nie sprzyja wysokiemu 
poziomowi nauczania. Natomiast w naszych planach, a o tym mówiono bardzo często, nie ma 
szans dla tej szkoły, bo krzywdzimy również dzieci. O termomodernizacji szkoły w Jeleniu, kiedy 
nie było konceptu na zagospodarowanie tego budynku, nie rozmawialiśmy. Pierwszymi 
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termomodernizacjami, do których już przystąpiliśmy, objęte zostaną Szkoła Podstawowa i Liceum 
w Bornem Sulinowie oraz budynek MGOPS. W jej planach na tamte kadencje nie przewidywano 
termomodernizacji budynku szkoły w Jeleniu. Od przyszłego burmistrza, od logiczności podejścia 
do liczby dzieci i jakości nauczania, będzie można wypowiadać się, czy ta szkoła będzie 
funkcjonować czy nie. Myśli, że ekonomia przemówi, ale również komfort i jakość nauczania  
i odległość tej miejscowości. Będzie to suwerenna decyzja radnych i burmistrza. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podsumowując stwierdził, że to, co mówiła Pani 
Burmistrz, nie było nigdy potencjalnych kosztów związanych z termomodernizacją i przebudową 
szkoły w Jeleniu. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował obecnym dyrektorom szkół, że zaszczycili 
swoją obecnością. Po tym przystąpił do realizacji pkt 12 pn. „Informacja na temat 
podejmowanych działań w zakresie pozyskania środków finansowych z funduszy zewnętrznych.”. 
 
 
 
Ad 12. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iż w Gminie pojawiła się informacja, że 
gmina nie pozyskuje środków zewnętrznych w ogóle. Jest to szczególnie bolesne dla 
pracowników Referatu Promocji i Współpracy, którzy zajmują się tym od lat i zabiegają o środki 
zewnętrzne. Tych środków zewnętrznych - jak popatrzymy na zestawienia GUS - które przypadają 
na 1 mieszkańca naszej gminy nie jest tak mało w porównaniu z innymi samorządami. Było 
przykro to słyszeć, ale plotka żywi się pewnymi zwyczajowo przyjętymi tradycjami i rozchodzi 
się szybciej niż rzetelna informacja. Dlatego należy te rzeczy prostować i mówić ludziom prawdę 
chociażby była ona najmniej ciekawa. Podziękował Pani Burmistrz, że na stronie internetowej 
pojawiła się informacja dotycząca pozyskiwania środków finansowych z funduszy zewnętrznych 
od 2006 roku łącznie z 2018 rokiem – ponad 200 różnych projektów było realizowanych nie tylko 
przez Urząd Miejski, ale i przez podległe jednostki.  
Następnie Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali informację 
pisemną zawierającą wykaz projektów prowadzonych w latach 2017-2018 przez Referat Promocji 
i Współpracy Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. Tematem zajmowały się Komisja 
Rozwoju oraz Komisji Budżetowo-Gospodarcza.  
Powyższy wykaz projektów stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Po tym powiedział, że to długie wprowadzenie – świadomie to robi, z rozmysłem i premedytacją, 
żeby nie krzywdzić ludzi, którzy robią coś dobrego dla dobra wspólnego. To wystąpienie jest 
wdzięcznością i podziękowaniem tym osobom, które starają się coś robić, żeby było nam 
wszystkim odrobinę lepiej. 
W dalszej kolejności 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 Urzędu Miejskiego 
w Bornem Sulinowie. Z przedstawionych informacji wynika, że pozyskana w 2018 roku kwota 
dofinansowania zewnętrznego wyniosła 4.126.665,10zł. 
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 Komisja stwierdza, że na 35 prowadzonych projektów w latach 2017-2018 - 9 projektów 
jest w trakcie realizacji, 6 projektów zostało zrealizowanych i rozliczonych bądź jest w trakcie 
rozliczenia, 7 projektów przeszło ocenę formalną ale nie otrzymało dofinansowania, natomiast  
13 projektów jest w trakcie weryfikacji. 
 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 staraniom pozyskano do budżetu Gminy Borne Sulinowo środki finansowe  
w znacznej wysokości, które pozwalają zrealizować szereg dodatkowych zadań na rzecz 
mieszkańców.”. 
 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 13 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji o treści: 
 „Komisja Rozwoju na posiedzeniu w dniu 23 października 2018 r. zapoznała się  
z wykazami projektów o dofinansowanie ich realizacji, prowadzonymi przez Referat Promocji  
i Współpracy Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. 
Wysłuchano również wyjaśnień Kierownika Referatu Promocji i Współpracy, która zreferowała 
poszczególne pozycje projektów.  

Komisja Rozwoju pozytywnie ocenia aktywność Samorządu Gminy Borne Sulinowo  
w pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych i zwraca uwagę na duże zróżnicowanie celów, 
na które są podejmowane próby uzyskania dofinansowania. 

Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych jest bardzo korzystne dla 
Gminy Borne Sulinowo, gdyż umożliwia zaspokajanie potrzeb mieszkańców poprzez realizację 
różnych przedsięwzięć, m.in. przebudowę dróg lokalnych, zagospodarowanie terenów zielonych, 
budowę infrastruktury sportowej, czy organizację wydarzeń kulturalnych. 
Dzięki tym staraniom pozyskano w 2018 roku dodatkowo do budżetu Gminy Borne Sulinowo 
środki finansowe w kwocie 4.126.665,10zł i zrealizować szereg zadań zarówno inwestycyjnych 
jak  i przedsięwzięć nas rzecz lokalnej społeczności.”. 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma 
uwagi lub pytania do przedstawionej informacji i poruszonych problemów. 
 
Radny Arkadiusz Malarski powiedział, że jest osobą, która bardzo długo zajmowała się (i ciągle 
się tym zajmuje) pozyskiwaniem środków nie tylko z funduszy unijnych. Pracował z osobami nie 
tylko z Urzędu Miejskiego, ale i z jednostek podległych. Pracował na rzecz pomysłów, które  
w ciągu 12 lat kadencji radni wyrażali. Podziękował Przewodniczącemu RM Dariuszowi 
Czerniawskiemu za wypowiedziane słowa, bo wie ile to kosztuje pracy. Do dzisiaj wykorzystuje 
w pracy na rzecz mieszkańców swojej miejscowości doświadczenie, które zdobył przez lata 
pracując w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie. Stwierdzenia, jakie pojawiały się  
w kampanii wyborczej były bardzo krzywdzące, bo wie najlepiej, ile to kosztuje pracy i wysiłku 
niejednej osoby, ale całych zespołów, ile to kosztuje zabiegania nie tylko na poziomie gminy, 
 ale i na poziomie krajowym czy wojewódzkim. Powiedział, że w Urzędzie Miejskim jest kapitał 
w postaci zasobów ludzkich mających ogromne doświadczenie, ale również w podległych 
jednostkach, które to osoby przez lata współpracy nauczyły się dużo i potrafią wiele. Twierdzenie 
i te wszystkie pomówienia, które się pojawiały, są bardzo krzywdzące. 
 



16 
 

Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska wypowiedziała się na temat dofinansowywania 
zespołów ludowych, zespołów muzycznych na terenie naszej gminy, które rzekomo taką posuchę 
mają i po 300,00zł przychodziły do Urzędu. Prosiła, żeby przeczytać komunikat na stronie 
internetowej gminy i zobaczyć, ile każdego roku jaki zespół i na co dostał, a także zapoznać się  
z wydatkami reprezentacyjnymi burmistrza. Oświadczyła, że burmistrz i radni z wydatków 
reprezentacyjnych nie zjedli obiadu i nie wypili kawy. Wszystko szło na puchary, na zespoły i na 
dofinansowania. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że bez względu na to, ktokolwiek będzie 
jakąkolwiek funkcję pełnił, żebyśmy się umieli szanować, dostrzegali to co dobre i budowali to co 
dobre, bo to jest wspólna wartość dla nas wszystkich i wszyscy na tym zyskujemy. 
 
Radna Elżbieta Niepelt poinformowała, że jeśli organizacja miała ciekawy pomysł i nie zawsze 
sobie radziła, to zawsze organizacje mogli liczyć na pomoc merytoryczną pracowników Urzędu. 
Powiedziała, że mówi o tym na własnym przykładzie, za co serdecznie podziękowała. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iż bardzo dobrze, że tyle osób dostrzega tę 
pracę. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 13 pn. „Sprawozdanie  
z realizacji w 2017 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2017-2025.”. 
 
 
Ad 13.     
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie  
z realizacji w 2017 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2017-2025.  
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  
W dalszej kolejności Przewodniczący RM poinformował, że sprawozdanie było przedmiotem 
posiedzenia Komisji Rozwoju i zwrócił się do przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię komisji o następującej 
treści: 

„Komisja Rozwoju na posiedzeniu w dniu 23 października 2018 r. analizowała  
sprawozdanie z realizacji w 2017 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 
Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2025. 

Sprawozdanie obejmuje odniesienie się do określonych w przyjętym przez Radę Miejską 
dokumencie wskaźników monitoringu oraz prognozy zmian. Szczegółowe opisy realizacji 
poszczególnych działań znajdują się natomiast w przedkładanych uprzednio sprawozdaniach  
z działalności jednostek organizacyjnych realizujących określone obszary zadań oraz  
w informacjach z realizacji poszczególnych programów, będących elementami niniejszej Strategii, 
tj. m.in. w informacjach/sprawozdaniach: 

1) z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  
w rodzinie za rok 2017; 

2) z realizacji w roku 2017 Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015– 2017; 
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3) oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017; 
4) sprawozdaniu z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2017. 

 
Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że rok 2017 jest pierwszym rokiem wdrażania 

Strategii, zadania i cele w niej określone są - zdaniem komisji - realizowane w sposób 
prawidłowy. 

Realizacja Strategii w kolejnych latach powinna dążyć do dalszego doskonalenia  
i w miarę potrzeby intensyfikacji działań służących trwałej poprawie warunków życia 
mieszkańców Gminy Borne Sulinowo. Należy dążyć do rozszerzenia działań mogących 
ograniczyć występowanie ubóstwa wśród mieszkańców, utworzenia i doskonalenia systemu 
wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych, a także wspierania inicjatyw informacyjnych 
oraz działań edukacyjnych w zakresie podnoszenia świadomości społecznej i kształtowania 
odpowiednich zachowań wobec osób niepełnosprawnych oraz monitorowania skuteczności tych 
działań.”. 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub pytania do 
sprawozdania. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski wznowił obrady i przystąpił do realizacji 
pkt 14 pn. „Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych”.  
W sesji uczestniczyło 14 radnych.   
 
 
Ad 14. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że oświadczenia majątkowe, które radni 
składali, zostały poddane analizie. Obowiązek ich złożenia mieli: radni rady gminy, burmistrz, 
zastępca burmistrza, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych 
gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby 
wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. 
Przedmiotowe oświadczenia majątkowe były analizowane przez osoby, którym je złożono,  
tj. Wojewodę Zachodniopomorskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie, 
Burmistrza Bornego Sulinowa oraz właściwy Urząd Skarbowy. Poinformował, że do dnia sesji nie 
wpłynęła jeszcze analiza oświadczeń majątkowych z Urzędu Skarbowego w Szczecinku. 
 
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 2018 r. za 2017 rok oraz na 2 miesiące przed upływem 
kadencji - załącznik nr 17 do protokołu; 

 
2) Wojewodę Zachodniopomorskiego o oświadczeniach majątkowych złożonych przez 

Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w terminie do 30 kwietnia 2018 r. za 2017 rok 
- załącznik nr 18 do protokołu; 
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Następnie Przewodniczący RM zwrócił się do Pani Burmistrz, aby przedstawiła analizę 
oświadczeń majątkowych za rok 2017 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 
2017 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. 
Powyższa analiza stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 15 pn. „Podjęcie 
uchwał w sprawach”. 
 
 
 
Ad 15. 
Podjęcie uchwał. 
 
 
15.1 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego 
nr 6 przy Al. Niepodległości 4F w Bornem Sulinowie). 
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 LII/552/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 października 
2018r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
15.2 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo 
(dot. nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 408/2 w obr. Krągi). 
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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 LII/553/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 października 
2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej 
własność gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do 
protokołu. 
 
 
 
15.3 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy ustalenia zasad 
sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów 
pogrzebu. 
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 LII/554/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 października 
2018r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad 
zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 22 do protokołu. 
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15.4 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Borne Sulinowo. 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 LII/555/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 października 
2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz 
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na 
terenie Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do 
protokołu. 
 
 
15.5 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
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 13 radnych, 
 przeciw nie glosował żaden radny, 
 wstrzymał się od głosu 1 radny. 
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Uchwała Nr LII/556/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 października 
2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została podjęta  
i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
15.6 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok (dot. zwiększenia dochodów budżetu  
o kwotę 1.103.052,82 zł, zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 480.152,28zł, zwiększenia 
wydatków o kwotę 622.900,54zł oraz dokonania zmian w planie dochodów i wydatków 
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych). Przypomniał, że do projektu 
uchwały została wprowadzona autopoprawka.  
Powyższa autopoprawka stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
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 LII/557/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 października 
2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 27 i nr 28 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 16 pn. „Interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych.”. 
 
 
Ad 16. 
 
W punkcie sesji pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 17 pn. „Ustalenie terminu 
następnej sesji.”. 
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Ad 17. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że kolejna planowana sesja odbędzie się  
15 listopada 2018 r.  o godz.  12.00.  
W porządku obrad przewiduje poniższą tematykę: 

 
1. 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 2019 r. 

2. Informację o przebiegu prac inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu Gminy Borne 
Sulinowo na 2018 rok. 

3. Podsumowanie kadencji samorządu Gminy Borne Sulinowo w latach 2014-2018 – 
wystąpienie Burmistrza Bornego Sulinowa.  

4. Podjęcie uchwał. 
5. Uroczyste zamknięcie Sesji kończącej kadencję 2014-2018. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 18 pn. „Zamknięcie sesji.”. 
 
 
Ad 18. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął LII (52) Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 15.55. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 
 


