
P R O T O K Ó Ł   Nr XLII/2018 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 1 lutego 2018 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XLII (42) Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 1 lutego 2018 r. otworzył  

i jej przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej DARIUSZ CZERNIAWSKI.  
 
Na wstępie powitał Zastępcę Burmistrza Bogdana Korpala, Sekretarza Gminy Annę Gałązkę, 
przedstawiciela Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Szczecinku doradcę Mirosława 
Onyszko, obecnych na sali kierowników jednostek podległych gminie, przewodniczących 
jednostek pomocniczych gminy, mieszkańców miasta i gminy oraz panie i panów radnych. 
Powiedział, że jest to pierwsza sesja w tym roku i złożył wszystkim obecnym życzenia, żeby ten 
rok był równie udany jak poprzedni, a nawet lepszy. 
 
Po tym stwierdził, że na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 12 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. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad w pkt 13 
"Podjęcie uchwał w sprawach" projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 
darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej oznaczonej dz. nr 11/6 w obr. Juchowo na rzecz Powiatu Szczecineckiego) – ujęty jako 
ppkt 2. Powiedział, że wycofanie projektu uchwały związane jest z aktualnie prowadzonymi ze 
Starostą Szczecineckim rozmowami mającymi na celu wypracowanie wspólnego stanowiska  
w kwestii dokonania zamiany powyższej nieruchomości na nieruchomość stanowiącą własność 
Powiatu Szczecineckiego. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez 
Zastępcę Burmistrza dotyczący wycofania z porządku obrad w pkt 13 "Podjęcie uchwał  
w sprawach" projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
oznaczonej dz. nr 11/6 w obr. Juchowo na rzecz Powiatu Szczecineckiego) – ujęty jako ppkt 2: 
 za głosowało 12 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Wniosek został przyjęty. 
 
Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 
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Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 1 lutego 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 XLI/2017 z 21.12.2017 r.). 
4. Informacja o działalności Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Szczecinku. 
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
6. Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu. 
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady. 
8. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
9. Wolna Trybuna. 
10. Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w II półroczu 2017 r. 
11. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2018 rok. 
12. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok. 
 
13. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla 
terenów o symbolach 44Ua; 71Ut; 79Ut,MN; 88Ut,MN; 186MW,U; 210MW,U; 

2) zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej oznaczonej dz. nr 79/11 w obr. Rakowo); 

3) zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej oznaczonej dz. nr 79/12 w obr. Rakowo); 

4) zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
mieszkalnego nr 1 przy ul. Kościuszki 25 w Łubowie); 

5) zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
mieszkalnego nr 3 w budynku i zabudowanej działce gruntu oznaczonej nr 51/5  
w Silnowie); 

6) zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej oznaczonej dz. nr 9 w obr. Nobliny); 

7) ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, 
udzielonych niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania 
przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Borne Sulinowo; 

8) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok. 
 
14. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
15. Ustalenie terminu następnej sesji. 
16. 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”. 
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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 XLI/2017 z 21.12.2017 r. 
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołu Nr XLI/2017 z 21.12.2017 r.: 
 za głosowało 12 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XLI/2017 z 21.12.2017 r. został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 4 pn. „Informacja  
o działalności Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Szczecinku”. 
 
 
Ad 4. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że w Sesji uczestniczy przedstawiciel 
Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Szczecinku doradca Mirosław Onyszko i udzielił 
mu głosu. 
 
Doradca Mirosław Onyszko na wstępie podziękował za umożliwienie mu prezentacji działalności 
Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Szczecinku. Poinformował, że jest mieszkańcem 
Gminy Borne Sulinowo, dlatego ważne i istotne dla niego jest, co tutaj się dzieje. W Gminie 
Borne Sulinowo znajduje się 665 gospodarstw i po Gminie Szczecinek pod względem liczby 
gospodarstw jest drugą gminą w Powiecie Szczecineckim. Współpracują z wieloma 
gospodarstwami w Powiecie Szczecineckim, również z gospodarstwami w Gminie Borne 
Sulinowo, także z Gminą Borne Sulinowo jako urzędem, za co podziękował w imieniu całego 
zespołu doradców. W ramach współpracy w 2017 roku PZDR brał udział w szacowaniu strat 
poniesionych przez rolników. W Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Szczecinku 
zatrudnionych jest 5 osób łącznie z kierownikiem i mają siedzibę przy ul. Witolda Pileckiego 8-9.   
Po tym przedstawił zadania Zespołu: 
1) funkcja doradcza - udzielanie rolnikom i innym mieszkańcom wsi pomocy w rozwiązywaniu 

wszelkiego rodzaju problemów zawodowych, organizacyjnych i społecznych; 
2) funkcja wdrożeniowo-upowszechnieniowa - wdrażanie i upowszechnianie wyników badań, 

wprowadzania nowych technologii w rolnictwie  w sektorze rolno-spożywczym; 
3) funkcja informacyjna - zbierają i przetwarzają dane, które ukazują się w ich wydawnictwach 

dotyczące cen płodów rolnych; 
4) funkcja oświatowa - pomagają rolnikom mieszkańcom obszarów wiejskich w uzupełnianiu 

kwalifikacji zawodowych poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju kursów, seminariów, 
szkoleń. 

Zachęcił do odwiedzania strony internetowej Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Barzkowicach, gdzie jest wiele ciekawych informacji. 
Celem działalności jest poprawa poziomu dochodów rolników, wspieranie zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich. 
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Poinformował, że ZODR w Barzkowicach wydaje czasopismo (ukazuje się 10 numerów w ciągu 
roku), w którym jest wiele ciekawych rzeczy, a prenumerata kosztuje 30zł. Warto skorzystać,  
bo znajduje się tam wiele informacji na temat nowych technologii, doradztwa. 
Następnie przedstawił konkretne działania realizowane przez Zespół Doradztwa Rolniczego  
w Szczecinku, a mianowicie: sporządzanie planów nawozowych lub planów przechowalnictwa 
nawozów naturalnych, planów rolno-środowiskowo-klimatycznych lub ekologicznych, planów 
przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi, wypełnianie 
wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy 
finansowej (PROW), opracowanie analiz finansowych i technologicznych wymagających 
formalnych opinii ZODR, sporządzanie raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
sporządzanie opracowań oceny możliwości inwestycyjnych (wszelkiego rodzaju biznesplany), 
konsultacja opracowań ekonomicznych dla firm i osób fizycznych, usługi szkoleniowo-
marketingowe, udział w komisjach szacujących straty, doradztwo agrotechniczne. Zaznaczył, że 
działalność ZDR nie jest do końca charytatywna, bo pewne odpłatności trzeba ponieść, np. 
opracowanie biznesplanu w ramach PROW kosztuje 1200,00zł. Wypełniają też wnioski o dopłaty 
bezpośrednie – opłaty nie są duże, zależą od liczby działek ewidencyjnych. Poinformował,  
że w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie w pokoju nr 18 w każdą środę pełni dyżur  
w godzinach 7.30-15.00. Zaznaczył, że dyżurował już cztery środy i nikt do niego nie przyszedł. 
Ma nadzieję, że po dzisiejszym wystąpieniu to się zmieni i pojawią się osoby w sprawach,  
o których mówił. Poinformował, że przyjdzie czas wypełniania wniosków i na pewno rolnicy będą 
tym zainteresowani. Po tym poinformował, że za tydzień 7 lutego br. o godz. 10.00 w sali narad 
Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie odbędą się dwa szkolenia, obejmujące tematy:  
1. Program rolno-środowiskowy i działania rolno-środowiskowe klimatyczne. 
2. Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej, propagowanie prawa wodnego i dyrektywy 

azotanowej. 
Jest to bardzo istotne, gdyż w ubiegłym roku uchwalono nowe Prawo wodne, w którym jest szereg 
rzeczy dotyczących rolników. Są to wymogi obligatoryjne do spełnienia przez rolników. 
Ponadto zwrócił się do sołtysów z prośbą o przekazanie rolnikom informacji, że 8 lutego br.  
o godz. 10.00 w szkole rolniczej w Świątkach odbędzie się szkolenie na temat wypełniania 
wniosków. Zachęcił do uczestnictwa w tym szkoleniu. Na koniec podziękował za umożliwienie 
mu wystąpienia na sesji. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się z prośbą do sołtysów, aby w rozmowach 
indywidualnych z rolnikami poruszyć temat szkoleń, bo zawsze jest tak, że frekwencja na 
szkoleniach jest niewielka. Dopiero jak są jakieś konsekwencje z tego, że termin się zbliża na 
złożenie jakichś dokumentów, to wtedy jest nawał i wszyscy chcieliby naraz. Wielokrotnie  
w ubiegłych latach było to ćwiczone i są też pretensje, że ktoś nie wiedział itd. 
 
Doradca Mirosław Onyszko poinformował, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego jest 
ogłoszenie o pełnionych dyżurach i o szkoleniach, które będą się odbywać tutaj w Urzędzie.   
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chce zadać pytanie. 
 
Radny Henryk Sigiel powiedział, że rolnicy borykają się z zalaniem łąk (drenarka jest nieczynna) 
między miejscowościami Silnowo i Łączno. Jest tam już dosłownie ze 20 ha łąk zalanych. 
Zwracając się do doradcy Mirosława Onyszko powiedział, że należy ten temat jakoś ruszyć  
i pomóc tym pokrzywdzonym rolnikom. 
 
Doradca Mirosław Onyszko odpowiedział, że to nie leży w ich kompetencjach, tylko spółek 
wodnych.  
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Radny Henryk Sigiel powiedział, że chodzi o to, żeby tym rolnikom jakoś pomóc  
i podpowiedzieć, co mogą zrobić. Wie, że rolnicy pisali pisma, ale nic się tam nie dzieje.  
 
Doradca Mirosław Onyszko stwierdził, że trudno mu teraz odpowiedzieć, ale zastanowi się nad 
tym tematem. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Po tym Przewodniczący RM przystąpił do realizacji pkt 5 pn. „Sprawozdanie Burmistrza  
z działalności w okresie międzysesyjnym”. 
 
 
 
Ad 5. 
 
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. 
 
W uzupełnieniu sprawozdania Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal podał poniższe informacje: 
1. Sołtys sołectwa Rakowo zwróciła się z wnioskiem o dostępność komunikacji dla 

mieszkańców sołectwa z Bornem Sulinowem i Szczecinkiem, ponieważ została zlikwidowana 
linia autobusowa. W tym celu odbyło się spotkanie z Linią Autobusową M. Ich przychylność 
spowodowała, że mieszkańcy będą mieli komunikację, bo w ramach współpracy Linia 
Autobusowa M zdecydowała, że przedłuży linię. Namawiał, żeby użytkować tę linię, bo jak 
okaże się, że będzie mało użytkowników, to może być wniosek odwrotny. Wystąpił też do 
Starosty Szczecineckiego, żeby wyraził zgodę na rozszerzenie tej linii. 

2. Mieszkańcy Bornego Sulinowa – osoby niepełnosprawne zwrócili się z prośbą, żeby autobusy 
i busy były też dogodne dla nich. Będzie informacja dla osób niepełnosprawnych, kiedy te 
busy i na jakich liniach będą jeździły, żeby mogli z nich skorzystać. 

3. Odbyło się spotkanie u Starosty na temat ścieżek rowerowych z udziałem przedstawicieli 
Gminy Borne Sulinowo, Gminy Szczecinek i Urzędu Marszałkowskiego. W trakcie spotkania 
ustalili to, co powinno być interesujące dla mieszkańców Bornego Sulinowa, że trasa nie 
powinna przebiegać przez odcinek Borne Sulinowo-Krągi drogą asfaltową, gdyż byłoby to 
bardzo niebezpieczne. Starosta przystał na to, wszedł w porozumienie międzygminne  
i z Urzędem Marszałkowskim, i to będzie realizowane w pasie lasów. Przystępują do 
projektowania tej ścieżki, a budowa ma się zakończyć w 2022r. Poinformował, że pierwsza 
ścieżka, która jest projektowana, a następnie będzie wykonywana, to ścieżka z Łubowa do 
Bornego Sulinowa po nasypie kolejowym. 

 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 6 pn. „Informacja 
radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu”. 
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Ad 6. 
 
 
Temat nie był omawiany z uwagi na nieobecność radnych powiatowych z terenu Gminy Borne 
Sulinowo. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 7 pn. „Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady”. 
 
 
 
Ad 7. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
„W okresie od ostatniej sesji odbyły posiedzenia wszystkie komisje Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie. 
 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza odbyła 1 posiedzenie, na którym: 
1. Zatwierdzono zaproponowany przez przewodniczącego komisji plan pracy Komisji 

Budżetowo-Gospodarczej na 2018 rok. 
2. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na dzień 1 lutego 2018 r.  
 
Komisja Rozwoju odbyła 2 posiedzenia, na których: 
1. Opracowano projekt planu pracy komisji na 2018 rok. 
2. Zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla 
terenów o symbolach 44Ua; 71Ut; 79Ut,MN; 88Ut,MN; 186MW,U; 210MW,U; 

2) ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, 
udzielonych niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania 
przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Borne Sulinowo; 

3) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok (w zakresie 
działania komisji). 

 
Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenie, na którym opracowano projekt planu pracy komisji 
na 2018 rok (do końca kadencji). 
 
W dniu 19 stycznia br. wpłynęła uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Borne 
Sulinowo. Skład Orzekający RIO wyraził opinię pozytywną z uwagą dotyczącą zagrożenia 
przekroczenia wskaźnika dopuszczalnego.”. 
 
 
Po tym przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 8 pn. „Wystąpienia 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy”. 
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Ad 8. 
 
W punkcie sesji pn. "Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy" głos 
zabrali: 
 
 Sołtys sołectwa Radacz Halina Jaskółka przedstawiła dwie sprawy do załatwienia na terenie 

sołectwa, wymagające pilnej pomocy: 
1. Droga na kolonii pod lasem, która była zalana, z pól i z lasu takie oczka, zalało całkowicie. 

Miejscami do 50 cm woda stała na naszej drodze gminnej, więc mieszkańcy mieli bardzo 
utrudniony wyjazd i przyjazd. Tam są dzieci dojeżdżające do szkół i wszyscy pracują. 
Dwukrotnie nie można było objechać tego nawet przez pola, bo to było niemożliwe. 
Trzeba było kombinować, żeby móc bezpiecznie się przedostać. W tej chwili Lasy 
pomogły bardzo dużo, nowy leśniczy zrobił wszystko pomimo mrozu i innych 
uciążliwości, wyciął ful drzew w pasie, sprzęt sprowadził, wykonano koryto, żeby odpływ 
był i tę wodę z drogi odprowadzić, a droga była zalana na odcinku do 40 mb. Droga 
została oczyszczona z wody, ale jak ta woda ustępowała, to do 30 cm, a miejscami więcej, 
droga została zmyta. W tej chwili proszą mieszkańcy, ona również, o nawiezienie 3-4 
wywrotek gruzu twardego do poziomu, żeby było przejezdne. Z Lasów również ma 
obietnicę, że pomogą tą drogę zrobić, ale w tej chwili nie mają takiego kruszywa, a to jest 
bardzo pilne. 

2. Powiat obiecuje od 2 lat nieoficjalny przejazd przez Jeziorki i Radacz. Był wyznaczony 
objazd inną drogą przez Chwalimki do Szczecinka, ale większość samochodów jeździło tą 
drogą. Były w miarę pobocza, dawali sobie radę dojechać, wyminąć się. Powiat obiecywał, 
że jak kupią jakiś sprzęt, to wyrównają, nawiozą itd. W tej chwili jak ktoś jedzie drogą 
Juchowo-Jeziorki-Radacz, pobocza to są bagna, strach wyminąć się. Jeździ tam duży 
sprzęt i rozbija. Jeżdżą codziennie TIR-y, duże betoniary, duże ciągniki, sprzęt. Zwróciła 
się do obecnych, żeby spróbowali tamtędy przejechać, bo ona dzisiaj jechała bardzo długo 
– 3 samochody tylko jechały, a nie można było się wyminąć. Tak jest za każdym razem, 
czy to ktoś jedzie do pracy, czy dzieci jadą do szkoły - tam jest tak niebezpiecznie, nie 
można pobocza zahaczyć, bo leży. Powiedziała, że przedwczoraj przewróciła się straż 
pożarna, bo pobocze zaczepiło, które jest namoknięte – rozjechane bagno. Prosiła, żeby 
wpłynąć na Powiat i trochę tego gruzu nawieźć i zrobić przejazdy miejscami chociaż, aby 
przejechać. Bardzo prosiła o pomoc, bo o tym wiedzą wszyscy, ale każdy ręce umywa. 
Codziennie to się pogłębia i codziennie to jest gorsze. Większa inwestycja z dnia na dzień 
będzie powodować jeszcze większą inwestycję. 
 

Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, iż rozumie, że Kierownik Referatu Inwestycji 
zna sprawę zalania drogi na kolonii pod lasem. Mówiliśmy, że do bieżących remontów  
i napraw przystąpimy po okresie zimowym, ale rozumie, że jest to sprawa pilna. Pilnie trzeba 
będzie zorientować się i ocenić, czy w trybie naprawczym można ją zrobić. Odnośnie dróg 
powiatowych powiedział, że o tą drogę Kierownik Referatu Inwestycji wystąpi do 
Powiatowego Zarządu Dróg. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski prosił, żeby do następnej sesji do wiadomości Rady 
Miejskiej była informacja pisemna w tej sprawie od Kierownika Referatu Inwestycji. 
  

 Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec zapytała, czy w tym roku jest możliwość wymiany 
dachów eternitowych, bo w Powiecie biegną terminy jeśli chodzi o dokumentację. Zapytała 
również jakie prace remontowe przewidziano w Hali Sportowej przy CKiR, jakie środki 
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finansowe zostały na to przeznaczone, w tym ile środków własnych a ile z dofinansowania. 
Zapytała też, czy istnieje w ogóle możliwość wzięcia pod uwagę w tym roku modernizacji 
boiska szkolnego w Łubowie. 

 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal udzielił poniższych odpowiedzi: 
1. Odnośnie remontu Hali Sportowej powiedział, że zostaną wykonane: remonty elewacji, 

roboty naprawcze wewnątrz obiektu, kurtyny, wyposażenie - na kwotę około 320 tys. zł,  
w tym połowa środków zewnętrznych, połowa środków własnych. 

2. W kwestii wymiany dachów eternitowych powiedział, że już kilka takich programów 
przerabialiśmy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. To są działania takie, że 
jak ogłoszą program, to my wtedy reagujemy, zbieramy swoje pieniądze, zbieramy 
zapotrzebowanie od rolników i osób prywatnych. Trzeba być zdecydowanym, bo jak się 
rozbierze pokrycie dachowe z eternitu (rozbiórka za darmo), to dana osoba musi 
przewidzieć budowę dachu. Gdy taki program się pojawi, to na pewno będziemy chcieli  
w tym uczestniczyć. 

3. W sprawie modernizacji boiska szkolnego przy szkole w Łubowie powiedział, że w jego 
opinii nie ma szans w tym roku, chyba że pojawi się coś nadzwyczajnego – programy  
z dofinansowaniem 85% na boiska tego typu. Myśli, że przy takim dofinansowaniu gmina 
jest w stanie wygospodarować środki własne na ten cel. Przypomniał, że chcą budować 
halę sportową w Łubowie i w tej chwili po kilku weryfikacjach jest dokumentacja budowy 
– koszt wynosi 7 mln zł. W lecie możemy rozmawiać o rozbiórce budynku gospodarczego, 
bo na to zadanie jest osobne pozwolenie. 

 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował Zastępcy Burmistrza za wyjaśnienia.  
Po tym przypomniał paniom i panom sołtysom, że ostateczna data likwidacji eternitów to 2030 
rok. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Wolna Trybuna”. 
 
 
Ad 9. 
 
W punkcie sesji pn. "Wolna Trybuna" głos zabrał Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal.  
Powiedział, że są realizowane roboty na linii kolejowej 210 na odcinku Szczecinek – Runowo, 
czyli również w Łubowie. Poinformował, że były pierwotnie planowane przejazdy niestrzeżone, 
które w nowym układzie byłyby zamykane na klucz. Żeby przejechać drogą gminną przez tory 
trzeba by było mieć klucz do tych szlabanów, co wyraźnie utrudniałoby komunikację. 
Mieszkańcy, gdyby się o tym dowiedzieli, nie byliby zadowoleni, aby w ten sposób korzystać. 
Dlatego odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP (tymi, co zajmują się obsługą sieci)  
w sprawie zwiększenia klasy przejazdów. Na tym spotkaniu zapadła decyzja, że zwiększą klasę 
przejazdu i nie będzie zamykania na klucz. Tylko jedna droga będzie zamykana (szlabany na 
klucz), a mianowicie z Międzylesia, która jest drogą leśną. Na innych przejazdach będzie 
sygnalizacja świetlna i będą one doświetlone. Dodał, że gmina będzie dążyć do tego, żeby te 
odcinki na skrzyżowaniach były drogami publicznymi (takie zobowiązanie złożył). Za jakiś czas 
zostanie przedłożony projekt uchwały w tym zakresie. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 10  
pn. „Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w II półroczu 2017 r.”. 
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Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do przewodniczących komisji  
o przedstawienie sprawozdań z prowadzonej działalności za II półrocze 2017 r. 
 
Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w II półroczu 2017 r. 
przedstawili: 
 
1. Przewodniczący komisji Henryk Sigiel przeczytał sprawozdanie Komisji Budżetowo-

Gospodarczej, które stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
2. Radny Andrzej Fic przeczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które stanowi załącznik nr 6 

do protokołu. 
 

3. Przewodniczący komisji Dariusz Palicki przeczytał sprawozdanie Komisji Rozwoju, które 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 
 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „Zatwierdzenie 
planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2018 rok.”. 
 
 
 
Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali projekty planów pracy 
komisji Rady Miejskiej na 2018 rok. Po tym zapytał, czy są do nich jakieś uwagi bądź propozycje 
zmian do proponowanych zapisów. 
 
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod 
głosowanie zatwierdzenie planów pracy trzech komisji stałych Rady Miejskiej: 
 za głosowało 12 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2018 rok zostały 
zatwierdzone jednogłośnie i stanowią załączniki do protokołu: 
 
1) plan pracy Komisji Rewizyjnej – nr 8; 

2) plan pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej – nr 9; 

3) plan pracy Komisji Rozwoju – nr 10. 

 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 12 pn. „Uchwalenie planu 
pracy Rady Miejskiej na 2018 rok.”. 
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Ad 12. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały 
dotyczący planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok i zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub 
propozycje zmian do zaproponowanej tematyki sesji Rady Miejskiej. 
 
Uwag oraz propozycji zmian do planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok nie zgłoszono. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLII/463/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 1 lutego 2018 r.  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2018 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady i przystąpił do realizacji pkt 13 pn. „Podjęcie 
uchwał w sprawach.”. 
 
W sesji uczestniczyło 12 radnych. 
 
 
 
Ad 13. 
Podjęcie uchwał. 
 
 
13.1 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla terenów  
o symbolach 44Ua; 71Ut; 79Ut,MN; 88Ut,MN; 186MW,U; 210MW,U. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja również zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Radny Arkadiusz Malarski zapytał, czy wszystkie działki położone na terenie oznaczonym 
symbolem 71Ut są własnością Gminy Borne Sulinowo, czy też są tam działki prywatne. 
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Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, że działki położone na tym terenie w części są 
prywatne, w części gminne i część działek jest po przetargu – 16 lutego br. jest planowane 
podpisanie aktów notarialnych na zbycie (5 działek będzie własnością prywatną).  
 
Radny Arkadiusz Malarski zapytał, jakie będzie przeznaczenie w planie tych działek. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, że są to usługi turystyki, czyli pensjonaty, 
hotele itp. 
 
Radny Arkadiusz Malarski zapytał, czy w przetargu było zaznaczone, że plan się zmieni. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, że sprzedawaliśmy z istniejącym 
przeznaczeniem. Dodał, że z tego co wie nie stanowi to żadnej przeszkody dla inwestora. 
 
Radny Arkadiusz Malarski powiedział, że chodzi mu o sytuację, czy wartości to nie zmienia. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, iż wcześniej była sytuacja taka, że było Ut, ale 
nie mogliśmy sprzedać tych działek. Dlatego zaproponowano zmianę planu i wprowadzenie 
zapisu MN, czyli budownictwo jednorodzinne. Działki są tam podzielone i być może ktoś kupi 
pod budownictwo jednorodzinne. W międzyczasie okazało się, że ktoś się zgłosił z wizją taką, że 
kupuje działki pod usługi turystyczne, natomiast procedura zmiany planu została uruchomiona 
wcześniej – rok temu. My tylko rozszerzyliśmy funkcję o MN.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że rozumie intencję radnego Malarskiego – 
troskę o to, żeby z planowanych usług turystycznych nie powstały tam tylko domki jednorodzinne. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, że właśnie dopuszczamy teraz MN, bo nie 
mogliśmy sprzedać pod Ut. Jednak ci, co kupują te działki i teraz występowali w przetargu, jest 
planowane pod Ut, czyli pod usługi turystyki – pensjonaty z zapleczem. 
 
Radny Arkadiusz Malarski stwierdził, iż rozumie schemat działania, ale czy osoba przystępująca 
do przetargu miała wiedzę o zmianie planu. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, że nie musi mieć tej wiedzy, bo chodzi o to, że 
my nie mamy pogarszać możliwości zagospodarowania, a w tym przypadku to nie jest 
pogorszenie.  
 
Radny Arkadiusz Malarski zapytał, czy te działki, jeżeli byłyby wystawione do przetargu  
z funkcją MN, znalazłyby szybciej nabywców za inną cenę. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iż jego zdaniem, jeżeli byłyby tylko usługi 
budownictwa jednorodzinnego, to ta cena byłaby znacznie niższa. Natomiast jeśli zakres jest 
poszerzony i funkcje danej nieruchomości są zwiększane, to wartość rośnie. Od tego, w przypadku 
sprzedaży danej nieruchomości w ciągu 5 lat, sprzedający musi gminie zapłacić stosowną opłatę 
planistyczną. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział też, że w tym przypadku dochód ze sprzedaży 
działek przed i po zmianie planu byłby porównywalny, różnica uzyskanych pieniędzy byłaby 
niewielka. Kwota za te 5 działek wyniosła niecałe 600 tysięcy złotych. 
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Radny Henryk Sigiel powiedział, iż usłyszał, że w momencie sprzedaży była robiona zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i za rok miał się zmienić plan. Jego 
zdaniem ten rok powinniśmy odczekać i po zmianie planu na pewno uzyskalibyśmy większą cenę 
za te działki.  
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, że domniemywać można różne rzeczy. 
Zawsze można powiedzieć: w tym roku sprzedajemy działkę, a jakbyśmy jeszcze poczekali  
np. rok, być może będzie jeszcze większa cena, ale może być i mniejsza cena.   
 
Więcej głosu nikt nie zabierał. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLII/464/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 1 lutego 2018r.  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne 
Sulinowo dla terenów o symbolach 44Ua; 71Ut; 79Ut,MN; 88Ut,MN; 186MW,U; 210MW,U 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
13.2 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
oznaczonej dz. nr 79/11 w obr. Rakowo). 
Po tym zwrócił się do 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 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLII/465/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 1 lutego 2018r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
13.3 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
oznaczonej dz. nr 79/12 w obr. Rakowo). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLII/466/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 1 lutego 2018r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
13.4 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego nr 1 przy 
ul. Kościuszki 25 w Łubowie). 
Po tym zwrócił się do 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 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLII/467/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 1 lutego 2018r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
13.5 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego nr 3  
w budynku i zabudowanej działce gruntu oznaczonej nr 51/5 w Silnowie). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLII/468/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 1 lutego 2018r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
 
13.6 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
oznaczonej dz. nr 9 w obr. Nobliny). 
Po tym zwrócił się do 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 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLII/469/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 1 lutego 2018r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
 
13.7 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy ustalenia trybu 
udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych 
niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, 
działającym na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
Po tym zwrócił się do 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 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLII/470/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 1 lutego 2018r.  
w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania 
dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom 
wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Borne Sulinowo została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
 
13.8 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 
1.085.372,85zł, zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 826.142,00zł oraz zwiększenie 
wydatków budżetu o kwotę 280.668,85zł). 
 
Po tym zwrócił się do 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 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLII/471/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 1 lutego 2018r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 20 i nr 21 do protokołu. 
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Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 14 pn. „Interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych.”. 
 
 
Ad 14. 
 
W punkcie sesji pn. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych” głos zabrali: 
 
 Radny Henryk Sigiel powrócił do tematu zalanej łąki między miejscowościami Silnowo  

i Łączno. Powiedział, iż wie, że były wystosowane pisma do Urzędu Miejskiego w Bornem 
Sulinowie, a dzisiaj zwrócił się do przedstawiciela doradztwa rolniczego, żeby w jakiś sposób 
też interweniował w tej sprawie. Prawda jest taka, że gospodarzem na terenie Silnowa jest 
Gmina Borne Sulinowo i uważa, że najwyższy czas rozwiązać ten problem. Poinformował, że 
powierzchnia zalanych łąk dochodzi już do asfaltu i dojdzie do tego, że woda podmyje asfalt  
i droga powiatowa zostanie uszkodzona. Dlatego najwyższy czas, żeby zacząć coś w tym 
kierunku działać. Z tego co się zorientował wynika, że jest tam też zalanych część terenów 
leśnych. Co prawda próbowano coś tam zrobić jesienią, ale to nie dało żadnego skutku; 
powierzchnia zalana tego użytku zwiększa się. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przypomniał, że mieliśmy nadzwyczajny ubiegły 
rok i bieżący, bo ilość opadów jest bardzo duża. 
 
Radny Henryk Sigiel wtrącił, że tam chodzi o drenarkę, bo są rowy, ale widocznie ta drenarka 
jest niedrożna i dlatego to powstało. Tam należy tylko udrożnić drenarkę. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odpowiedział, że on to rozumie. Przez kilka lat było 
bardzo sucho, poziom wód gruntowych radykalnie się obniżył i nie było tego problemu. 
Ubiegły rok pokazał, że jednak te dreny trzeba konserwować na bieżąco, a z reguły tego się 
nie robi. Dopiero jak wydarzy się problem - powstaje mały zbiornik wodny, to wtedy wszyscy 
jesteśmy mądrzy. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, że sprawa ta dotyczy okresu jesiennego i wie, 
że były udzielane odpowiedzi rolnikom. W tym przypadku mamy do czynienia  
z melioracjami, z rowami itd. Pewne rzeczy leżą też po stronie właścicieli tych urządzeń i po 
to mamy spółki wodne, żeby ci właściciele należąc do spółek wodnych, realizowali pewne 
zadania. Pewne zadania są realizowane przez spółki wodne, a pewne zadania przez melioracje. 
Nie znaczy, że to obciąża gminę i realizuje te zadania. 
 
Radny Henryk Sigiel powiedział, że nie o to mu chodzi. Gospodarzem jest gmina i jeżeli 
rolnik występuje do gminy to w jakiś sposób trzeba mu pomóc, bo jakie rolnik ma w spółkach 
wodnych przełożenie. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal poinformował, że była taka sytuacja, gdzie rolnik 
wystąpił do burmistrza bo miał zalaną nieruchomość. Okazało się, że powodem była 
niedrożność na naszej nieruchomości, więc my zadziałaliśmy, udrożniliśmy, spuściliśmy wodę 
przez naszą grupę remontową, a ten właściciel nam podziękował za to, że zareagowaliśmy. 
Podkreślił, że pewne rzeczy należą do właściciela i jak właścicielem jest gmina to też tym 
zajmujemy się. Natomiast nie możemy brać odpowiedzialności za elementy prywatne; 
możemy tylko namawiać spółki wodne do działania. 
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Radny Henryk Sigiel powiedział, że trzeba w jakiś sposób interweniować w tej sprawie. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, że takie interwencje on podejmuje jak 
dostanie sprawę. 
 
Radny Henryk Sigiel powiedział, że on właśnie zgłosił taki temat.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podsumowując dyskusję i zwracając się do 
Zastępcy Burmistrza powiedział, że radny Sigiel zgłosił problem, którym należy się zająć. 
 
Radny Arkadiusz Malarski powiedział, że problem jest znany od dawna, rolnicy pisali do 
spółek wodnych i niektórzy nie otrzymali odpowiedzi. Stwierdził, iż problem jest jeden, bo nie 
wszyscy rolnicy płacą składki i spółki wodne nie chcą u nich wykonywać prac. Drugi problem 
jest taki, że ten rów został jesienią udrożniony i woda zeszła częściowo na chwilę, ale bobry 
zrobiły tamę. Poinformował, że bobry odbudowują tamę w trybie ekspresowym i rolnicy nie 
mogą sobie z tym poradzić. Uważa, że mogłoby wyjść pismo z Referatu Ochrony Środowiska  
do spółek i do Powiatu (jest tam las powiatowy), to też by nic się nie stało.  
 
Radna Irena Lis nawiązując do tematu powiedziała, że u niej w sołectwie przez prawie 3 lata 
walczyli z rowami ze względu na bobry. Sytuacja jest taka, że bardzo chętnie przyjeżdżał  
i udzielał się pan Kontek ze spółek wodnych. Ale później już każdy od siebie odpycha temat, 
bo z jego punktu widzenia rodziny, które powinny płacić jakieś podatki, tam gdzie przechodzi 
ten rów, to są kwoty rzędu 20,00zł, a za tyle to on nawet nie przyjedzie. Właściciele rowów 
problem starają się odepchać od siebie, bo najlepiej żeby przyszedł sołtys i żeby przyjechały 
spółki wodne i na tej prywatnej nieruchomości patyki wyczyściły itd. Stanęło na tym po 
dwóch latach, że każdy właściciel części rowu ma oczyścić go z patyków. Bobry się wyniosły. 
Nie można powiedzieć, że wszystko muszą zrobić spółki wodne, bo jak się trochę za tym 
pochodzi, to problem można rozwiązać. Poinformowała, że chodziła od domu do domu, żeby 
jakoś ludzi zaangażować i na razie jest cisza. Uważa, że jeśli w zgłaszanym przypadku też 
wszyscy się zaangażują, to problem się rozwiąże. 
 

 Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski złożył podziękowania dla Pani sołtys i Pani 
Dyrektor za organizację tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która 
odbyła się w Juchowie. Uczestniczyli także panie i panowie radni, za co serdecznie 
podziękował. Zebrano ponad 13 tysięcy złotych. Zwrócił się do Pani sołtys sołectwa Juchowo 
o przekazanie podziękowania od Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie dla organizatorów za 
zaangażowanie, szczególnie dla dzieci, które chodziły ze skarbonkami i były bardzo aktywne. 
Wszystkim organizatorom szacunek i słowa podziękowania za zorganizowanie Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Juchowie co świadczy o tym, że w mniejszych 
społecznościach niż Borne Sulinowo, można przeprowadzać z bardzo dobrym skutkiem dla tej 
małej gminnej wspólnoty również takie przedsięwzięcia. 
 

 Radny Arkadiusz Malarski nawiązał do sprawy, o której mówiła pani sołtys Jaskółka. 
Powiedział, że podobna sytuacja jak w Radaczu jest na drodze, która biegnie nad skarpą,  
z której widać panoramę nowego jeziora, jakie mają w Silnowie. Tam podmyło i jest dół 
głębokości 30 cm, 2-3 metry długi, 1,5 m szeroki, który uniemożliwia przejazd. Sprawę tę 
zgłaszał Kierownikowi Referatu Inwestycji. Prosił, żeby udzielić mu pisemnej informacji tak 
jak w przypadku drogi w Radaczu, co można zrobić, bo to jest temat do zrealizowania nie 
wiosną, tylko teraz. 
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 Radna Irena Lis  zabrała głos odnośnie poboczy przy drodze z Juchowa do Radacza, którą to 
sprawę podnosiła sołtys Halina Jaskółka. Nie można się doprosić i ta droga jest straszna. 
Zaproponowała, żeby Powiatowy Zarząd Dróg czy Starostwo Powiatowe wystąpili do 
Fundacji w Juchowie o partycypowanie w kosztach naprawy. To jest rozbijane traktorami,  
a każdy ten problem od siebie odsuwa. Poinformowała, że dzisiaj szła tamtędy pieszo i są to 
koła tylko potężnych ciągników. 

 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 15 pn. „Ustalenie terminu 
następnej sesji.”. 
 
 
 
Ad 15. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że kolejna planowana sesja odbędzie się  
29 marca br. (czwartek) o godz. 13.00. 
 
Tematem sesji - oprócz punktów regulaminowych - będzie m.in.: 
 
1. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie w 2017 roku, realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. 
2. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie  

w 2017 roku, realizacja zadań statutowych i budżetowych. 
3. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2017 

rok  (w tym: baza podlegająca bibliotece, działalność bibliotek, działania w zakresie 
organizacji imprez, realizacja planu finansowego) i planowana działalność w 2018 roku. 

4. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2017 
rok  (w tym: baza podlegająca Centrum, działalność świetlic wiejskich, działania  
w zakresie kulturalno-rekreacyjnym i organizacji imprez, realizacja planu finansowego)  
i planowana działalność w 2018 roku. 

5. Przyjęcie raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo w 2017 roku. 

6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
i Ochrony Ofiar Przemocy w 2017 roku. 

7. Uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

8. Podjęcie uchwał. 
 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, że dzisiaj wpłynął wniosek PWiK w Szczecinku 
o zatwierdzenie wieloletniego planu inwestycyjnego. W związku z tym może być konieczna sesja 
na wniosek, żeby zmieścić się w terminach. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnych z prośbą, że jak zostanie 
zwołana sesja na wniosek, żeby w niej uczestniczyli. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 16 pn. „Zamknięcie sesji.”. 
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Ad 16.   
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął XLII Sesję Rady Miejskiej.  
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 16.10. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 
 


