
 

P R O T O K Ó Ł   Nr LIII/2018 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 15 listopada 2018 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
LIII (53) Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 15 listopada 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, nowo wybraną Panią Burmistrz na 
kadencję 2018-2023 Dorotę Chrzanowską, 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 bądź 
wnioski do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku 
obrad: 
1) w pkt 12 "Podjęcie uchwał w sprawach" projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością w Bornem Sulinowie (o kwotę 100.000,00zł) – jako ppkt 
2a; 

2) autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 
Borne Sulinowo na 2018 rok (pkt 12 ppkt 3 porządku obrad). 
Autopoprawka dotyczy: 
a) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 100.000,00zł w dziale 756 rozdz. 75615  

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości, 
b) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00zł w dziale 900 rozdz. 90003  

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 
handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych 
instytucji finansowych. 

Zmiana spowoduje zmiany ogólne budżetu. 
Poinformowała, że powyższy projekt uchwały oraz autopoprawka były opiniowane przez 
Komisję Budżetowo-Gospodarczą i Komisję Rozwoju. 
 
Więcej wniosków do porządku sesji nie zgłoszono. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez 
Burmistrza dotyczący wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością w Bornem Sulinowie (w pkt 12 porządku obrad jako ppkt 2a) 
oraz autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 
Borne Sulinowo na 2018 rok (pkt 12 ppkt 3 porządku obrad): 
 za głosowało 14 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Wniosek został przyjęty. 
 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 15 listopada 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 LII/2018 z 25.10.2018 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. 
9. Informacja o przebiegu prac inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu Gminy Borne 

Sulinowo na 2018 rok. 
10. Opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku dotycząca potrzeb w zakresie wykonywania 

pracy przez skazanych oraz informacja o podmiotach wyznaczonych, obowiązanych do 
przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy w roku 2019. 

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

1) 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) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 
2a) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bornem Sulinowie (o kwotę 
100.000,00zł); 

3) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok + autopoprawka. 
 
13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
14. Podsumowanie kadencji samorządu Gminy Borne Sulinowo w latach 2014-2018  

– wystąpienie Burmistrza Bornego Sulinowa. 
15. Uroczyste zamknięcie Sesji kończącej kadencję 2014-2018. 
 
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”. 
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Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że protokół poprzedniej Sesji Rady 
Miejskiej był wyłożony do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. 
Zapytał, czy są uwagi do protokołu Nr LII/2018 z 25.10.2018 r. 
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Sesji Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie Nr LII/2018 z 25.10.2018 r.: 
 za głosowało 14 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr LII/2018 z 25.10.2018 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. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że na sesji jest obecna Przewodnicząca 
Rady Powiatu w Szczecinku Dorota Chrzanowska i udzielił jej głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Szczecinku Dorota Chrzanowska powiedziała, że na 
podsumowanie działalności V kadencji Rady Powiatu Szczecineckiego został wydany biuletyn  
i przekazała 1 egzemplarz na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie. 
Ujęte zostały w nim wszystkie dokonania, inwestycje, zadania, jakie zostały wykonane w trakcie 
tej kadencji. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że zostawi ten biuletyn w archiwum 
Urzędu Miejskiego dla potomnych. Poinformował, że 1 egz. już otrzymał wcześniej, otrzymali 
go również pozostali radni, za co serdecznie podziękował. 
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Po tym 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. Oceniono realizację prac inwestycyjnych prowadzonych na terenie Gminy Borne Sulinowo 

w ramach budżetu na 2018 rok. 
2. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na dzień 15 listopada 2018 r., a także projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bornem Sulinowie oraz 
autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 
Borne Sulinowo na 2018 rok. 

 
Komisja Rozwoju odbyła 1 posiedzenie, którego tematem było zaopiniowanie projektów uchwał 
w zakresie działania komisji, będących przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
zwołanej na dzień 15 listopada 2018 r., tj. w sprawach: 
1) 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) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 
3) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bornem Sulinowie; 
4) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok wraz z autopoprawką. 
 
Komisja Rewizyjna odbyła 1 posiedzenie, na którym dokonała podsumowania działalności  
w kadencji 2014-2018. 
 
W dniu 5 listopada br. wpłynęła uchwała Nr XXX.232.K.2018 Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie umorzenia postępowania 
dotyczącego stwierdzenia nieważności 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 dniu 9 listopada br. uczestniczyłem w uroczystej wieczornicy zorganizowanej przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Bornem Sulinowie. 
 
W dniu 10 listopada br. uczestniczyłem w uroczystości poświęcenia Krzyża Prawosławnego na 
Cmentarzu Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w Bornem Sulinowie. 
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W dniu 11 listopada br. uczestniczyłem w uroczystościach w Bornem Sulinowie z okazji  
100-lecia Odzyskania Niepodległości.”. 
 
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 Krągi Anna Latkowska. Powiedziała, że wczoraj otrzymała wiadomość 
o wodzie i o bakteriach coli. Ma już tego dosyć, bo co pół roku są bakterie coli i ma nadzieję, że 
władze gminy zadziałają w tej kwestii. Czas, żeby porządnie się za PWiK wziąć. Znowu są na 
wodzie zatrutej i beczkowozy jeżdżą. Taka sytuacja powtarza się co pół roku. Przypomniała, że 
na jednej z sesji już występowała w tej sprawie. Ponadto powiedziała, że jak nie Krągi, to 
Śmiadowo, Liszkowo, Łączno i tak na zmianę, więc coś jest nie tak. Dosyć już tej zatrutej wody. 
Prosiła, żeby to co powiedziała, zostało zaprotokołowane, a rada i burmistrz następnej kadencji 
zajęli się tym tematem, bo jest to poważna sprawa. Na koniec stwierdziła, że są już drugi dzień 
na zatrutej wodzie i na beczkowozie. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odpowiedział, że za wodę odpowiada przede 
wszystkim SANEPID i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku. 
Takie zdarzenia mają miejsce w całym kraju i to nie jest tak, że systematycznie tylko w Krągach 
takie rzeczy się zdarzają. Patrząc na działania jakie podejmuje SANEPID w innych miejscach  
w kraju, oczywiście jest to nieprzyjemne i uciążliwe dla wszystkich mieszkańców, ale ważne 
jest, że służby działają odpowiednio i w odpowiednim czasie są lokalizowane tego rodzaju 
zagrożenia. Trudności z tym związane dotyczą nas wszystkich. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że rzecz nie dotyczy całego ujęcia, ale 
rzeczywiście takich przypadków powinno być jak najmniej. Bakterie coli pojawiają się 
wszędzie, pada ptactwo, gdzieś ktoś spuści coś nie takiego. Wszystkie punkty, gdzie dostarcza 
się wodę są sprawdzane przez SANEPID bardzo rytmicznie i sukcesywnie. Poinformowała, że tą 
bakterię coli stwierdzono przy jednej posesji w Krągach, ale automatycznie dotyczy to wówczas 
zamknięcia całego ujęcia, przeczyszczenia, działań PWiK. Przyznała, iż rację ma Pani sołtys, że 
na tym ujęciu właśnie bardzo często zdarzają się takie historie. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, że to zanieczyszczenie bakteriami coli nie 
dotyczy bakterii kałowych, tylko innego typu bakterii. Takie przypadki zdarzają się często na 
przyłączach na jakichś odcinkach wodociągów i nie musi to być bezpośrednie zanieczyszczenie 
całego ujęcia wody. To zanieczyszczenie może pojawiać się w różnych punktach i tu żadnej 
systematyczności nie ma, bądź jakiejś okresowości. To się zdarza nie tylko u nas, ale zdarza się 
też u innych i za to odpowiada PWiK w Szczecinku, które od razu reaguje, tj. podstawia 
beczkowozy z dobrą wodą. Do celów sanitarnych ta zanieczyszczona woda jest zdatna, niezdatna 
jest do picia. Przyznał, że ta sytuacja kilka dni potrwa, bo woda wymaga chlorowania. Musimy 
być przygotowani na to, że takie rzeczy się zdarzały, zdarzają i prawdopodobnie będą się 
zdarzały w przyszłości. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że podobna sytuacja była niedawno  
w Silnowie, zdarzają się również i w innych miejscowościach. Poddał pod zastanowienie, czy 
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czasami nie jest to efektem tego, że nie ma częstego płukania na sieciach wodociągowych. Liczy 
na to, że ten problem zostanie szybko rozwiązany i ta uciążliwość zniknie. 
 
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 pn. "Wolna Trybuna" głos zabrała radna Elżbieta Niepelt, która podziękowała 
dyrektorom szkół podstawowych w Juchowie i w Jeleniu za przyjęcie zaproszenia wraz  
z młodzieżą do Radacza, gdzie w sposób niezwykle uroczysty uczczono 100. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość była dedykowana lokalnej społeczności. 
Podziękowania złożyła w imieniu własnym, organizatorów i mieszkańców. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Informacja  
o przebiegu prac inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu Gminy Borne Sulinowo na 
2018 rok”. 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali informację pisemną  
o przebiegu prac inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu Gminy Borne Sulinowo na 
2018 rok, przygotowaną przez Referat Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. 
Informacja była przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej. 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący RM zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Budżetowo-
Gospodarczej o opinię na temat stanu przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych, 
przyjętych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 
 
 „Komisja Budżetowo-Gospodarcza analizowała informację z realizacji zadań 
inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok, przygotowaną przez 
Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego wg stanu na 31 października 2018 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 ich zakończenie jest planowane do końca roku budżetowego. 
Wykonanie zadań inwestycyjnych pod względem rzeczowo-finansowym nie budzi zastrzeżeń, 
gdyż planowane zadania inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2018 na kwotę 5.104.900,76zł 
zostały zrealizowane w wysokości 4.483.128,19zł, co stanowi 87,82%.  
 Reasumując, Komisja Budżetowo-Gospodarcza nie wniosła uwag do stopnia realizacji 
zadań inwestycyjnych i pozytywnie oceniła stan realizacji tych zadań na dzień posiedzenia 
komisji.”. 



7 
 

 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub pytania do 
informacji. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 10 pn. „Opinia Prezesa 
Sądu Rejonowego w Szczecinku dotycząca potrzeb w zakresie wykonywania pracy przez 
skazanych oraz informacja o podmiotach wyznaczonych, obowiązanych do przyjęcia skazanych 
w celu wykonywania pracy w roku 2019”. 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali opinię Prezesa Sądu 
Rejonowego w Szczecinku dotyczącą potrzeb w zakresie wykonywania pracy przez skazanych 
oraz informację o podmiotach wyznaczonych, obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu 
wykonywania pracy w roku 2019. 
Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Po tym powiedział, że obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej opinii prezesa sądu 
rejonowego oraz informacji o podmiotach wynika z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana 
kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. Nr 98, poz. 634). 
Zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania do informacji. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady i przystąpił do realizacji pkt 11 pn. 
„Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych”. 
W sesji uczestniczyło 14 radnych. 
 
 
Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że wpłynęła z Urzędu Skarbowego  
w Szczecinku analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych rady gminy, 
burmistrza, zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członka organu zarządzającego gminną osobą 
prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza i zapoznał z jej 
treścią. 
Powyższa analiza oświadczeń majątkowych stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 12 pn. „Podjęcie 
uchwał  w sprawach”. 
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Ad 12. 
Podjęcie uchwał. 
 
12.1 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy uchwalenia 
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. 
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 LIII/558/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 15 listopada 2018r.  
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 2019 r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu. 
 
12.2 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
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. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
 za głosowało 13 radnych, 
 przeciw nie głosował żaden radny, 
 wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała Nr LIII/559/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 15 listopada 2018r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została 
podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
12.2a 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością w Bornem Sulinowie o kwotę 100.000,00zł. 
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 LIII/560/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 15 listopada 2018r.  
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bornem Sulinowie została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
12.3 
 
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 296.451,17zł, zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 123.150,75zł 
oraz zwiększenia wydatków o kwotę 173.300,42zł). Przypomniał, że do projektu uchwały 
została wprowadzona autopoprawka.  
Powyższa autopoprawka stanowi załącznik nr 12 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. 
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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 LIII/561/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 15 listopada 2018r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 14 i nr 15 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 13 pn. „Interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych”. 
 
 
Ad 13. 
 
W punkcie sesji pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 14 pn. „Podsumowanie 
kadencji samorządu Gminy Borne Sulinowo w latach 2014-2018 – wystąpienie Burmistrza 
Bornego Sulinowa”. 
 
 
Ad 14. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska  przedstawiła podsumowanie kadencji samorządu 
Gminy Borne Sulinowo w latach 2014-2018 o następującej treści: 
 
„ Dobiega końca obecna kadencja Rady Miejskiej i moja już trzecia kadencja. Z większością  
z Was pracuję już 12 lat. Z woli mieszkańców wybrani zostaliśmy w demokratycznych wyborach  
i staraliśmy się wypełniać swoje obowiązki rzetelnie i z należytą starannością. Przede wszystkim 
był to czas stabilizacji, normalności i spokojnej pracy Rady Miejskiej. To niby niewiele, jednak  
w odniesieniu do informacji jakie docierają z innych samorządów, jest to rzecz warta 
podkreślenia. Jeśli zabrakłoby zgody na poziomie decyzyjnym to niewiele można byłoby 
osiągnąć. To co mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić to to, że Rada zawsze działała dla 
dobra Gminy. Nie było żadnych partykularnych interesów. Wszyscy radni patrzyli na problemy  
w taki sposób, by jak najlepiej i najszybciej je rozwiązać. Nie było żadnych niedomówień, 
niepotrzebnych konfliktów, antagonizmów politycznych. Żaden radny przychodzący z problemem 
nie pozostawał bez pomocy, staraliśmy się rozwiązywać trudne sprawy. Prowadziliśmy otwartą, 
merytoryczną dyskusję wolną od przepychanek, szantaży i informacyjnego szumu. Taka postawa 
wpływała również na wizerunek Bornego Sulinowa. Kiedy obejmowałam urząd burmistrza, 
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Borne Sulinowo było na jednej z ostatnich pozycji rankingowych w 2006 roku w zadłużeniu  
i środkach przeznaczonych na inwestycje. Dzisiaj już nikt nie mówi o bankructwie, za to jesteśmy 
postrzegani jako gmina z potencjałem. Udało się nam w stosunkowo krótkim czasie zrobić 
rzeczy, które od lat czekały na realizację. Czas dał nam szanse. Te szanse to umiejętnie 
pozyskiwane fundusze i podejmowanie działań, na które zdobyliśmy środki zewnętrzne a przede 
wszystkim chęci do pracy i grono współpracowników, bez których nasze pomysły nie miałyby 
szans powodzenia. Ważne było też racjonalne gospodarowanie finansami gminy – to uważam za 
sukces naszego samorządu. Musieliśmy realizować przedsięwzięcia, które były niezbędne  
z punktu widzenia dla infrastruktury gminy, kosztowne nie zawsze zauważane i mało efektowne 
dla mieszkańców np.: modernizacja sieci deszczowej, budowa kolektorów tłocznych  
i grawitacyjnych, kanalizacji sanitarnej, wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do 
budynków będących własnością gminy (świetlice Radacz i Juchowo, OSP Juchowo, ZOZ), 
separatory, rekultywacja wysypiska, budowa nowego ujęcia wody – to był nasz obowiązek. 
Wiedzieliśmy, ile zadań czeka na realizację – na to potrzeba czasu i środków finansowych. 
Remontów, estetyzacji potrzebowało wiele obiektów. Prawie każda ulica czekała na wymianę 
chodników – to sukcesywnie robiliśmy. Mieszkańcy czekali na mieszkania socjalno-komunalne, 
targowisko miejskie, wprowadzenie ekologicznych metod gospodarki odpadami – wymuszone 
nową ustawą, bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę, inwestycje drogowe, modernizacje obiektów 
użyteczności publicznej itd. Należało również pamiętać, że gmina to nie tylko Borne Sulinowo, to 
też inne miejscowości. Społeczność widząc, że coś się w tym zakresie robi, chciało coraz więcej  
i od razu. Tak się nie dało, dlatego nie każdego można było zadowolić, głównie w trosce  
o publiczne pieniądze. W tworzeniu wieloletnich planów inwestycyjnych dla miasta i gminy 
pamiętaliśmy o zasadzie zrównoważonego rozwoju, co oznaczało dbałość o to, aby cała gmina 
rozwijała się równomiernie. Oczywiście spotykaliśmy się z wystąpieniami nawet na sesji, że ... na 
wieś przeznacza się za mało. To nieprawda. To był populizm. Może zabrzmi to trochę 
nieskromnie, ale fakt, że idąc do wyborów żaden mój komitet nie obiecywał utopijnych, 
niemożliwych do zrealizowania koncepcji. Mówienie o nierealnych zadaniach byłoby tylko czczą 
obietnicą wyborczą a dziś goryczą porażki. Do dziś pamiętam moje słowa zawarte w tekście 
pierwszego zaprzysiężenia „Proponuję kilka najważniejszych zadań, które powinniśmy 
uwzględnić”. 
Przedstawię najważniejsze z nich, aby pokazać jaką drogę przeszliśmy. Pamięć jest ulotna, bo 
nawet ja przygotowując tą informację już o pewnych inwestycjach nie pamiętałam. Nie znają ich 
również mieszkańcy, którzy zamieszkali u nas nawet 5 lat temu. Inwestycje trzeba długo 
przygotowywać, potem długo realizować. To jest wykonywanie działań, w których często trudno 
jest myśleć o doraźnym celu. Z osiąganiem celów bywa różnie. Jednak, gdy wiemy o co 
walczymy i gdzie zmierzamy, żadne porażki nie są w stanie nas zatrzymać. Efekty przychodzą 
później, ale warto się tym zajmować. 
 
Zadania inwestycyjne realizowane w latach 2007-2018 
 
I. Drogi 
Wybudowano 12 odcinków dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 6,5 km  
i wartości 3 mln zł (Śmiadowo Kolonia, Przyjezierze, Ciemino, Łubowo- Kolonia, ul. Młynarska, 
Kolejowa, Zakątna, Radacz Kolonia, Jeleń – 2 drogi między blokami, Krągi – koło Kościoła  
i osiedlowa, Borne Sulinowo - ul. Chrobrego, Kruczkowskiego, do końca roku ul. Wyszyńskiego. 
Złożony wniosek o dofinansowanie ul. Lipowej w Bornem Sulinowie i w przygotowaniu Piława-
Uniemino. Obiecaliśmy występować do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  
o dokonanie zaplanowanej modernizacji odcinków drogi krajowej nr 20 – przebudowa chodnika 
w Łubowie w 2016 r., kostka brukowa w Śmiadowie w 2017 r. 
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II. Chodniki, miejsca postojowe 
Wybudowano w pasach dróg gminnych chodniki o łącznej długości 7,5 km: ul. Parkowa, 
Wrzosowa + 4 zjazdy na posesje, Jana Brzechwy, Słowackiego, Lipowa, Kolejowa, Zielona, 
Kiełpino. Wybudowano ponad 220 miejsc parkingowych – ul. Szpitalna, Chopina 1 i 2, Jeziorna. 
 
III. Budowa stref rekreacyjno-sportowych 
Wybudowano łącznie 8 stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach: Jeleń, Łubowo, 
Piława, Radacz, Silnowo, Krągi, Liszkowo o łącznej wartości 1,7 mln zł. Budowa strefy 
sportowo-rekreacyjnej przy CKiR w Bornem Sulinowie. Budowa siłowni zewnętrznych i placów 
zabaw w miejscowościach: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława -183 tys. zł, Rakowo, 
Liszkowo. 
 
IV. Inwestycje szkoły 
Wykonano termomodernizację Zespołu Szkół w Łubowie o wartości 1,4 mln zł – pokrycie 
dachowe z ociepleniem, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana instalacji, nowe przyłącza, 
stolarka okienna, drzwi zewnętrzne, modernizacja kotłowni.  
Wykonano termomodernizację Szkoły Podstawowej w Juchowie o wartości 2,5 mln zł, pompy 
cieplne, boisko + bieżnia w Juchowie.  
Wykonano boisko przy Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie, plac zabaw. 
 
V. Budowa i remonty świetlic wiejskich 
Wykonano gruntowne remonty świetlic w miejscowościach: Łubowo, Nobliny, Liszkowo, Rakowo 
o wartości 1,4 mln zł. Wykonano bieżące remonty pozostałych świetlic, m.in. w Śmiadowie  
i w Krągach. 
 
VI. Budowa i remonty obiektów kulturalno-oświatowych i użyteczności publicznej 
Termomodernizacja i remont obiektu BKO w Bornem Sulinowie o wartości 1,5 mln zł – nasza 
pierwsza inwestycja. Wykonano termomodernizację obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Bornem Sulinowie o wartości 1,2 mln zł. Kontynuacja przebudowy budynku na budynek 
mieszkalny socjalno-komunalny 39 lokalowy. Budowa targowiska miejskiego w Bornem 
Sulinowie – 1,3 mln zł. 
 
VII. Budowa i remonty obiektów sportowych 
Hala sportowa CKiR Bornem Sulinowie – wykonano remont budynku, wyposażono siłownię, 
wybudowano instalację fotowoltaiczną. 
Stadion w Bornem Sulinowie (różne zadania): nowa nawierzchnia z automatyczną instalacją 
podlewania murawy, trybuny, 4-torowa bieżnia tartanowa, skocznia w dal. 
Boisko treningowe w Bornem Sulinowie: nawierzchnia, instalacja do nawodniania, bramki. 
Stadion piłkarski w Łubowie: wyremontowano trybuny, remont budynku, zaplecza, 
zainstalowano piłkochwyt. 
Wybudowano kompleks sportowy ”Moje Boisko – ORLIK 2012” w Bornem Sulinowie – 1,1 mln 
zł. 
Budowa kortu tenisowego oraz ścianki treningowej w Bornem Sulinowie.  
Infrastruktura nad jeziorem Pile – pomosty, miejska ścieżka turystyczno-spacerowa, szlaki 
rowerowe. Dwa boiska do gry w bule. Siłownia zewnętrzna dla dzieci. 
 
VIII. Budowa i remonty sieci oświetleniowych i ciepłowniczych 
Obecnie utrzymujemy 1381 lamp na terenie całej gminy. Dobudowaliśmy 282 lampy, w tym 102 
lampy hybrydowe. W tym roku budowa oświetlenia w Dąbrowicy, Dąbiu, Bornem Sulinowie –  
ul. Kolejowa, w Radaczu – ale zadanie realizowała Energa Oświetlenie. 
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Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczych trwa, w tej chwili podłączane są nowe posesje. 
 
IX. Zapewnienie dzieciom bezpiecznego dowozu do szkół i opieka nad niepełnosprawnym 
Szkoła Podstawowa w Łubowie – zakup pojazdu dla niepełnosprawnych. 
Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie - winda dla niepełnosprawnych, samochód. 
Centrum Kultury i Rekreacji  - Mercedes 19 osobowy. 
Nowa sala w Środowiskowym Domu Samopomocy – dla mieszkańców z upośledzeniem  
+ samochód. 
 
X. Udział gminy w realizacji obiektów użyteczności publicznej poprzez inne podmioty 
Budowa Al. Niepodległości w Bornem Sulinowie – Powiat Szczecinecki. 
Budowa ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie – Powiat Szczecinecki. 
Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty – Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku. 
Modernizacja i budowa ujęcia wody w Bornem Sulinowie – Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku. 
Budowa nowej kotłowni na biomasę przy ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie – 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Bornem Sulinowie (na 15 listopada br. 
wyznaczony przetarg). 
Budowa PSZOK przy ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie – Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Spółka z o.o. w Bornem Sulinowie. 
Budowa zaplecza socjalno-administracyjnego w Bornem Sulinowie – Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Spółka z o.o. w Bornem Sulinowie. 
 
XI. Rekultywacja terenu 
Likwidacja niewybuchów i niewypałów na terenie Miasta Borne Sulinowo na powierzchni 15 ha. 
Rekultywacja składowiska odpadów oraz jego monitoring w Bornem Sulinowie.  
Rozebrano łącznie ponad 50 obiektów budowlanych w bardzo złym stanie technicznym, 
zagrażających bezpieczeństwu osób postronnych przede wszystkim na terenie Kłomina i Bornego 
Sulinowa. 

 
XII. Ochotnicze Straże Pożarne 
OSP – samochód, namiot medyczny, defibrylatory, torby medyczne. 
Ogrzewanie tymczasowej siedziby OSP w Bornem Sulinowie. 
Samochód dla OSP w Juchowie. 

 
XIII. Remonty i budowy realizowane poprzez Gminna Brygadę Remontowo-Budowlaną  
Duże wsparcie Starostwa Powiatowego w Szczecinku. Samochód dla brygady. 
Szereg prac remontowo-budowlanych i zieleniarskich, konserwacyjnych. 
Efekty: szybkość reakcji i działania, oszczędności finansowe, możliwość pracy dla mieszkańców. 

 
XIV. Plany miejscowe 
Opracowano 13 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Trwają prace nad opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów 
Dąbrowica, Jeleń, Łubowo, Śmiadowo i Przyjezierze za kwotę 115.000,00zł brutto. 
Trwają prace nad opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne 
Sulinowo za kwotę 38.500,00zł brutto. 
Trwają prace nad opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego dla całej Gminy Borne Sulinowo. 
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Nie chcę państwa zanudzać pozyskiwanymi pieniędzmi, ilością zrealizowanych projektów 
miękkich. Różne programy i projekty realizowane przez szkoły i jednostki, kursy komputerowe, 
szkolenia dla osób bezrobotnych, wsparcie merytoryczne i finansowe dla organizacji 
pozarządowych, budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, zajęcia dodatkowe  
w szkołach. 
Na koniec listopada oddajemy KLUB SENIORA. W przyszłym roku rozpoczyna się wieloletni 
program rewitalizacji zieleni – jest rozstrzygnięty przetarg na projekt, podpisana umowa  
z wykonawcą. Jeszcze w tym roku zostanie rozpoczęty remont łącznika ulic Al. Niepodległości  
z ul. Bolesława Chrobrego. 
Złożony jest wniosek o dofinansowanie pola namiotowego wraz z przystanią kajakową w Bornem 
Sulinowie.  
Składamy wniosek na strefę aktywnego wypoczynku – tereny przy Hali Sportowej w Bornem 
Sulinowie: 2 wiaty rekreacyjne, amfiteatr, fontanna, oświetlenie terenu, park linowy dla dzieci, 
sanitariat, ścianka wspinaczkowa zewnętrzna, tor rolkowy. 
 
12 lat kadencji to efekt pracy szeregu ludzi. Chcę wyrazić uznanie i szacunek oraz serdecznie 
podziękować wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju naszego 
miasta a także tym, którzy wykazali się aktywnością i dobrocią serca przy organizacji wielu 
imprez, pomocą klubom sportowym, jednostkom kultury czy też będącym w szczególnie ciężkiej 
sytuacji życiowej mieszkańcom gminy. Wiem, że najbardziej odpowiednie byłoby podziękowanie 
bezpośrednio każdej osobie, nie chciałabym jednak dopuścić do sytuacji, w której przez zwykłe 
ludzkie uchybienie mogłabym pominąć kogoś w moich podziękowaniach. Dlatego wszystkim 
zaangażowanym w życie naszej Gminy mówię zwykłe ludzkie dziękuję. 
Dziękuję Wam za 12 lat współpracy, za każdą formę wsparcia i pomocy, za każdy pomysł. 
Za owocną współpracę z naszym samorządem serdecznie dziękuję wszystkim przedsiębiorcom  
i gestorom, sołtysom, dyrektorom szkół, instytucji kultury, pracownikom MGOPS, ŚDS, PUK, 
ZOZ. Szczególnie dziękuję pracownikom Urzędu Miejskiego. To oni pracują na wizerunek 
Miasta, ale także Burmistrza. Dziękuję wszystkim Państwu radnym za aktywną i systematyczną 
pracę w Radzie Miejskiej. Dziękuję Wam za to, że wykazaliście się olbrzymim zrozumieniem dla 
najbardziej pilnych potrzeb. Rozwaga, spokój i odpowiedzialność Rady przyniosła widoczne 
efekty.  
Kiedyś wielki niemiecki poeta Johann Goethe powiedział: „Działanie jest czymś interesującym, 
rzeczy już stworzone nie.” 
Wierzę, że przy dobrej woli wszystkich jesteśmy w stanie zrealizować jeszcze wiele 
fantastycznych projektów.”. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował pani Burmistrz za tak obszerne 
przedstawienie osiągnięć. Powiedział, że tak jak wspomniała Pani Burmistrz, nie byłoby to 
możliwe, gdyby nie zasługa osób, z którymi współpracowała przez tyle lat. Oświadczył, że my 
wszyscy radni przyłączamy się do tych życzeń i podziękowań dla wszystkich sołtysów, 
kierowników jednostek organizacyjnych. Pamiętamy, jaka w 2006 roku była trudna sytuacja 
naszej gminy, jak musieliśmy dofinansowywać Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i jak  
z wielkim trudem przychodziło nam dofinansować po kilkaset tysięcy złotych rocznie. Ta spółka 
jednak opłacała się i stanęła na nogi. Podziękował za to aktualnemu prezesowi zarządu Spółki  
i za rozwój przedsiębiorstwa. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 15 pn. „Uroczyste zamknięcie Sesji kończącej kadencję 2014-
2018”. 
 
 



15 
 

Ad 15. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poprosił Panią Burmistrz Renatę Pietkiewicz-
Chmyłkowską, aby wspólnie wręczali radnym obecnej kadencji podziękowania  
i okolicznościowe upominki. Szczególne słowa podziękowania skierował do pracownika 
obsługującego Radę Miejską Anny Łozińskiej, która była prawą ręką naszej rady. Bez jej 
zaangażowania i fachowości nie byłoby tak sprawnie przeprowadzanych sesji, komisji i po 
prostu nie pracowałoby się tak dobrze. 
 
Po tym Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska wraz z Przewodniczącym RM Dariuszem 
Czerniawskim kolejno wyczytywali nazwiska radnych i wręczali im podziękowania oraz 
upominki.  
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska wręczyła Przewodniczącemu RM podziękowanie  
i upominek. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski wręczył Pani Burmistrz podziękowanie i upominek. 
 
Podziękowania oraz okolicznościowe upominki zostały również wręczone Zastępcy Burmistrza, 
Skarbnikowi Gminy oraz pracownikowi obsługującemu Radę Miejską. 
 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął LIII (53) Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w kadencji 2014-
2018.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 12.00 do godz. 13.05. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 


