
P R O T O K Ó Ł   Nr XLV/2018 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 29 marca 2018 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XLV (45) Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 29 marca 2018 r. otworzył  

i jej przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej DARIUSZ CZERNIAWSKI.  
 
Na wstępie powitał Zastępcę Burmistrza Bogdana Korpala, Sekretarza Gminy Annę Gałązkę, 
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. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal zgłosił poniższe wnioski: 
1. Wprowadzenie do porządku obrad w pkt 16 "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 położonej  
w obrębie Juchowo na rzecz Powiatu Szczecineckiego – na cel publiczny tj. regulację stanu 
prawnego drogi powiatowej nr 1284Z odcinek Kucharowo-Kądzielna) – jako ppkt 17. 
Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetowo-Gospodarczą. 
 

2. Wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne 
Sulinowo (pkt 16 ppkt 13). 
Autopoprawka dotyczy zmiany zapisu § 3 pkt 7 Programu przez dodanie dodatkowego 
gospodarstwa rolnego w miejscowości Tarmno, do którego mogą być przekazywane zwierzęta 
gospodarskie w przypadkach określonych w tym punkcie oraz zwiększenia maksymalnej 
liczby zwierząt do przyjęcia z 15 szt. do 60 szt. celem zapewnienia opieki większej ilości 
zwierząt. Autopoprawka nie była opiniowana przez komisje. 
 

Radny Henryk Sigiel zgłosił wniosek Komisji Budżetowo-Gospodarczej o wycofanie z porządku 
sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
oznaczonej działką nr 409/7 w m. Krągi) i zawarcie umowy dzierżawy na okres do 3 lat. 
Powiedział, że w tym przypadku będzie to pierwsza umowa z osobą ubiegającą się o dzierżawę 
przedmiotowej nieruchomości, w związku z czym nie ma konieczności podejmowania uchwały 
przez Radę Miejską w Bornem Sulinowie, gdyż do wydzierżawienia nieruchomości do 3 lat 
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wymagana jest tylko zgoda Burmistrza Bornego Sulinowa. Jednocześnie Komisja proponuje, aby 
w okresie 3-letniej dzierżawy prowadzić rozmowy w celu sprzedaży nieruchomości. 
 
W trakcie zgłaszania wniosków do porządku sesji na obrady przybył jeden radny – aktualnie  
w sesji uczestniczyło 14 radnych. 
 
Więcej wniosków do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał kolejno pod głosowanie poniższe wnioski: 
 
1. Wniosek zgłoszony przez Zastępcę Burmistrza dotyczący wprowadzenia do porządku obrad  

w pkt 16 "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 położonej w obrębie Juchowo na rzecz 
Powiatu Szczecineckiego – na cel publiczny tj. regulację stanu prawnego drogi powiatowej  
nr 1284Z odcinek Kucharowo-Kądzielna) – jako ppkt 17: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono;. 
Wniosek został przyjęty. 
 

2. Wniosek zgłoszony przez Zastępcę Burmistrza o wprowadzenie autopoprawki do projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo (pkt 16 ppkt 13 
porządku obrad): 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Wniosek został przyjęty. 
 

3. Wniosek zgłoszony przez radnego Henryka Sigla o wycofanie z porządku sesji projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
oznaczonej działką nr 409/7 w m. Krągi): 
- za głosowało 13 radnych, 
- przeciw nie głosował żaden radny, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
Wniosek został przyjęty. 

 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 marca 2018 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady Miejskiej (Nr XLII/2018 z 1.02.2018 r., 

Nr XLIII/2018 z 16.02.2018 r. i Nr XLIV/2018 z 16.03.2018 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. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2017 rok   

(w tym: baza podlegająca Centrum, działalność świetlic wiejskich, działania w zakresie 
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kulturalno-rekreacyjnym i organizacji imprez, realizacja planu finansowego) i planowana 
działalność w 2018 roku. 

10. 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. 

11. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie  
w 2017 roku, realizacja zadań statutowych i budżetowych. 

12. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie w 2017 roku, realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. 

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

14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej za rok 2017. 

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

 
16. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) uchylającej uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (uchylenie uchwały Nr XXXIII/354/2017 dotyczącej przeznaczenia do 
sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 51/19 w m. Jeleń); 

2) zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo  
(dot. nieruchomości oznaczonej działką nr 87/154 położonej przy Al. Niepodległości  
w Bornem Sulinowie); 

3) zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo na nieruchomości 
stanowiące własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku; 

4) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 1 roku nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej 
działką nr 409/1 w m. Krągi); 

5) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 2 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 100 m2 wydzielonej z nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej oznaczonej działką nr 69 w m. Kłomino); 

6) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 60 m2 wydzielonej z nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej oznaczonej działką nr 115/12 w m. Przyjezierze);  

7) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 
Borne Sulinowo; 

8) podziału Gminy Borne Sulinowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów  
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu; 

9) podziału Gminy Borne Sulinowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic  
i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; 

10) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo; 
11) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 

12) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo; 

13) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2019; 

14) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok; 
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15) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 
2018-2030; 

16) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej oznaczonej dz. nr 11/6 położonej  
w obrębie Juchowo na rzecz Powiatu Szczecineckiego – na cel publiczny tj. regulację 
stanu prawnego drogi powiatowej nr 1284Z odcinek Kucharowo-Kądzielna). 

 
17. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
18. Ustalenie terminu następnej sesji. 
19. 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 protokołów poprzednich Sesji Rady 
Miejskiej”. 
 
 
Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że protokoły poprzednich Sesji Rady 
Miejskiej były wyłożone do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z ich treścią. Zapytał, 
czy są uwagi do protokołów Nr XLII/2018 z 1.02.2018 r., Nr XLIII/2018 z 16.02.2018 r. i Nr 
XLIV/2018 z 16.03.2018 r. 
 
Uwag do protokołów nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów Nr XLII/2018 z 1.02.2018 r., 
Nr XLIII/2018 z 16.02.2018 r. i Nr XLIV/2018 z 16.03.2018 r.: 
 za głosowało 14 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokoły Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XLII/2018 z 1.02.2018 r., 
Nr XLIII/2018 z 16.02.2018 r. i Nr XLIV/2018 z 16.03.2018 r. zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 4 pn. „Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym”. 
 
 
Ad 4. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że 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. 
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W uzupełnieniu sprawozdania Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal nawiązał do autopoprawki 
zgłoszonej dzisiaj do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo, która 
nie była przedmiotem obrad komisji Rady Miejskiej. Powiedział, iż wczoraj uzyskano informację, 
że w jednym z gospodarstw rolnych w sposób nieprawidłowy jest prowadzona opieka nad 
zwierzętami. W związku z tym Burmistrz Bornego Sulinowa ma obowiązek reagowania, łącznie  
z zabraniem tych zwierząt. Dzisiaj pracownicy Urzędu wraz z lekarzem weterynarii, Policją  
i Strażą Miejską pojechali do tego gospodarstwa, żeby zabrać te zwierzęta. Musimy mieć też 
miejsce i ktoś musi wyrazić zgodę, żeby tymi zwierzętami się zaopiekować. Aby można było 
odstawić te zwierzęta musi być wskazanie lokalizacji, gdzie te zwierzęta mogą trafić. Dlatego na 
dzisiejszą sesję została przygotowana autopoprawka do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował za wyjaśnienie i powiedział,  
że w przerwie komisja może się zebrać i wydać opinię w sprawie tej autopoprawki. 
 
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 wszystkie komisje Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie. 
 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza odbyła 2 posiedzenia, których tematyka przedstawiała się 
następująco: 
1. Ocena działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie, w tym 

wykonania planu finansowego za 2017 rok. 
2. Ocena działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,  

w tym wykonania planu finansowego za 2017 rok. 
3. Ocena działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, w tym wykonania 

planu finansowego za 2017 rok. 
4. Ocena działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie, w tym wykonania 

planu finansowego za 2017 rok. 
5. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na wniosek Burmistrza na dzień 16 lutego 2018 r. oraz na dzień 29 marca 
2018 r. 
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Komisja Rozwoju odbyła 2 posiedzenia, których tematem było: 
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. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

i Ochrony Ofiar Przemocy w 2017 roku. 
3. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej za rok 2017. 
4. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie  

w 2017 r., realizacja zadań statutowych. 
5. 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. 

6. 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. 

7. Informacja na temat wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 2018 (oferta 
spędzenia wolnego czasu - CKiR, MBP). 

8. Zaopiniowanie raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo w 2017 roku. 

9. Zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie działania komisji, będących przedmiotem Sesji 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie zwołanej na wniosek Burmistrza na dzień 16 lutego 2018 
r. oraz na dzień 29 marca 2018 r.  

 
Komisja Rewizyjna odbyła dwa posiedzenia, na których przeprowadzono kontrole w Urzędzie 
Miejskim Bornem Sulinowie oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie. 

 
Przedmiotem kontroli w Urzędzie Miejskim była realizacja inwestycji przyjętych  

w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok. 
Zakres kontroli obejmował: 
1) plan i wykorzystanie środków finansowych przyjętych w budżecie gminy na 2017 rok  

na realizację zadań inwestycyjnych; 
2) stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy wyborze wykonawcy 

inwestycji, w tym umowy na wykonawstwo i przestrzeganie zawartych w nich ustaleń. 
 
Przedmiotem kontroli w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej była działalność 

statutowa, realizacja budżetu i prawidłowość dokonywania wydatków, stan należności  
i zobowiązań, stan zatrudnienia, terminowość regulowania zobowiązań m.in. z tytułu podatków  
i składek ZUS, realizacja zaleceń wynikających z protokołu rozpatrzenia skargi złożonej na 
działalność Kierownika OPS z dnia 23 lutego 2017 r. 
Zakres kontroli obejmował działalność OPS i realizację planu finansowego za 2017 r., w tym 
prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej i realizację zadań statutowych (zarówno 
własnych i zleconych). 
 
W dniu 6 lutego br. - na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie - 
uczestniczyłem w spotkaniu autorskim z dr Andrzejem Moniakiem poświęconym jego nowej 
książce pt. „Borne Sulinowo – miasto spóźnionej niepodległości”. 
W dniu 7 lutego br. - na zaproszenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół  
i Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie - uczestniczyłem w otwarciu wystawy prac 
malarki Pani Ireny Gemby pt. „To mnie zaskoczyło …”. 
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W dniu 21 lutego br. wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 
zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 
XLII/470/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 1 lutego 2018 r. 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. Uchwała budzi wątpliwości co do zgodności  
z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 
 
W dniu 12 marca br. wpłynęła uchwała Nr VI.67.K.2018 Kolegium RIO w Szczecinie z dnia  
28 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLII/470/2018 z dnia 1 lutego 
2018 roku w części objętej § 2, § 3 ust. 1-2, § 4 ust. 1-2, § 7 ust.1 i ust.3 oraz § 13 uchwały. 
 
W dniu 6 marca br. - na zaproszenie uczestniczek Pleneru Malarskiego „Configuracja”  
Dziwnówek 2017 - uczestniczyłem w wystawie poplenerowej zorganizowanej w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie. 
 
W dniu 8 marca br. uczestniczyłem w Miejskich Obchodach Dnia Kobiet.  
 
W dniu 13 marca br. uczestniczyłem w uroczystym spotkaniu z sołtysami z terenu Gminy Borne 
Sulinowo, na którym wręczono podziękowania oraz upominki z okazji Dnia Sołtysa.”. 
 
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 
zabrali: 
 
 Sołtys sołectwa Jeleń Mariola Dębczyńska zgłosiła adresowany do Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Bornem Sulinowie oraz wszystkich radnych wniosek o wyodrębnienie  
i ustanowienie funduszu sołeckiego na 2019 rok. Przeczytała treść wniosku, a następnie 
przekazała go na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
Kserokopia wniosku stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iż jest nieprzyjemnie zaskoczony  
z tego względu, że 13 marca br. spotkaliśmy się razem i nikt z sołtysów nawet na ten temat nie 
napomknął. Stawianie radnych w takiej sytuacji w chwili, gdy opinie komisji w sprawie są 
podjęte, jest trochę kuriozalne i trudne do zrozumienia. Przypomniał, iż w ubiegłym roku była 
szczegółowa argumentacja dlaczego nie podjęto uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu 
sołeckiego. Podjęcie takiej uchwały rodzi następstwa tzn. że jak raz się podejmie taką 
uchwałę, to wiąże ona kolejne rady miejskie. U progu końca kadencji podejmowanie  
i stawianie przed faktem dokonanym następnej rady, wydaje się trochę mało eleganckie. 
Stwierdził, że jest to jego opinia i myśli, że będziemy na ten temat rozmawiać przed podjęciem 
uchwały. 
 
Sołtys sołectwa Jeleń Mariola Dębczyńska powiedziała, że rzeczywiście było spotkanie  
z sołtysami 13 marca, ale odbyło się ono z okazji Dnia Sołtysa. Powiedziała też, że sprawa 
funduszu sołeckiego była podnoszona niejednokrotnie, ale za mało jednym głosem. Ponieważ 
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do 31 marca radni muszą podjąć uchwałę dotyczącą funduszu sołeckiego, dlatego sołtysi 
zdecydowali się napisać taki wniosek. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że fundusz sołecki jest bardzo dobrą 
formą, rada nie neguje tego, tylko przy tak małej liczbie mieszkańców i takim rozdrobnieniu, 
preferuje się przede wszystkim duże społeczności. Dlatego w budżecie na bieżący rok ten 
fundusz sołecki nie był ujęty. Przypomniał, że autorem budżetu gminy nie jest rada miejska 
tylko burmistrz i to powinniśmy uszanować. Oczywiście możemy zmieniać pewne rzeczy, ale 
trzeba wskazywać środki skąd wziąć.  
 
Radny Henryk Sigiel zauważył, że jest to propozycja wyodrębnienia funduszu sołeckiego  
w budżecie gminy na 2019 rok. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski wracając  do meritum sprawy powiedział, iż wydaje 
mu się, że powinniśmy uszanować propozycję burmistrza. Nie dyskutowaliśmy  
z poszczególnymi sołectwami na ten temat, tj. które sołectwa na tym zyskają, które zaangażują 
się w to, a które nie. Powiedział też, że to rozwiązanie dotyczące funduszów sołeckich byłoby 
fajne, gdyby potencjalnie środki finansowe niewykorzystane przez małe sołectwa można było 
przekazać innym sołectwom, a w następnym roku przekazać też innym. Wówczas można by 
było realizować większe inwestycje, czy też łatwiej by było realizować. Na pewno jest to 
pobudzające do działania, do aktywności poszczególnych sołtysów, ale i też dodatkowe 
zobowiązanie i dodatkowa praca, a z tym różnie bywa. Po tym stwierdził, że będziemy się tym 
zajmować, on nie przesądza o tym jaką radni podejmą uchwałę i jak to będzie. 

 
Sołtys sołectwa Radacz Halina Jaskółka nawiązując do poruszonego tematu funduszu 
sołeckiego i małych sołectw podała przykład sołectwa Jeziorki, które zamieszkuje około 20 
rodzin. Sołectwo to posiada kawałek terenu gminnego, który jest pięknie zagospodarowany. 
Natomiast ona będąc sołtysem znacznie większego sołectwa nie ma chodników, a tam są 
piękne chodniki, jest wysepka na przystanek, jest plac dla starszych z urządzeniami do 
ćwiczeń, jest plac dla dzieci, są piękne kwietniki – wjeżdża się aż miło. Natomiast ona mając 
1.900,00zł nie wie co ma zrobić, czy dosponsorować świetlicę, jakąś imprezę dla dzieci, 
Święto Dyni. Gdyby został utworzony fundusz sołecki, mogliby zadbać o estetykę. 
Powiedziała też, że dostają pracowników, za których sołtysi są odpowiedzialni, a którzy 
przychodzą pijani i jeszcze ich straszą. Jako sołtysi są nimi uwiązani, a robią to gratis. 
Przyznała, że w niektórych sytuacjach z sołtysami nikt się nie liczy, ale to oni w większości 
odpowiadają za społeczeństwo tam, gdzie mieszkają. Poinformowała, że jako sołtysi spotykają 
się też z sołtysami innych gmin, którzy opowiadają im co za fundusz sołecki zrobili i jak te 
małe miejscowości odżyły. Natomiast u niej w sołectwie przez 30 lat nie widziała nic nowego, 
oprócz placu zabaw i strefy. Ma jeszcze kilka kawałków terenów gminnych, które nie są 
zagospodarowane. Jako sołtys robi co może własnymi siłami. Na koniec wystąpienia złożyła 
radnym, Zastępcy Burmistrza oraz pracownikom Urzędu życzenia zdrowych, pogodnych  
i wesołych Świąt Wielkanocnych. 

 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że nie może się zgodzić z opinią  
wyrażoną przez panią sołtys sołectwa Radacz, że tylko Jeziorki ładnie wyglądają. Na terenie 
naszej gminy mamy bardzo dużo ładnie zadbanych miejscowości, z których jesteśmy dumni.  
 
Sołtys sołectwa Juchowo Irena Lis powiedziała, iż sołtys Halinie Jaskółce chodziło o to,  
że w Jeziorkach jest już od wielu lat fundusz sołecki i stąd te inwestycje. Po tym stwierdziła, 
że też była zaskoczona pismem Pani Dębczyńskiej, bo faktycznie było spotkanie z Panią 
Burmistrz z okazji Dnia Sołtysa, był też Pan Przewodniczący Rady Miejskiej i nikt nie 
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wspomniał na temat funduszu sołeckiego. W ubiegłym roku faktycznie rozmawialiśmy, że 
powrócimy do tematu. Nie wie, co będzie dalej i zobaczymy jak wróci pani Burmistrz, czy coś 
z tego wyjdzie w przyszłym roku czy nie. Ten temat wymaga dopracowań i jakichś szkoleń, 
bo to nie jest tak łatwo podejść do tematu funduszu sołeckiego. Musi być współpraca  
z pracownikami Urzędu Miejskiego i wszystko musi być rozliczone. Przyznała, że sama się 
tego tematu boi, bo bez współpracy z pracownikami urzędu sołtysi nie dadzą rady. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iż ubolewa nad tym, że sołtysi nie mieli 
odwagi wcześniej spotkać się i porozmawiać w tej kwestii, a nie przenosić tej dyskusji na 
posiedzenie Rady Miejskiej, bo to nie jest dobre miejsce tuż przed podjęciem uchwały. Jest to 
stawianie radnych w trochę niezręcznej sytuacji i jest to mało eleganckie. 

 
 Sołtys sołectwa Dąbie Danuta Cywińska korzystając z obecności Dyrektora Centrum Kultury  

i Rekreacji w Bornem Sulinowie powiedziała, że mieli stary plac zabaw i zostały z tego placu 
pewne rzeczy od huśtawek – 4 wielkie opony. Trzyma je u siebie na posesji i chce, żeby to od 
niej zabrać. 
 
Dyrektor CKiR Paulina Undrych-Matkowska odpowiedziała, że zabiorą. 
 
Sołtys sołectwa Dąbie Danuta Cywińska powiedziała, że koło bloku mieli hydrant, który 
został ustawiony w złym miejscu. Hydrant został przestawiony w inne miejsce, mieli 
utwardzony teren przed blokiem, a teraz im zrobili tak, że jest taki lej. Nie wie do kogo ma się 
zwrócić, żeby ten teren wyrównać. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, że ten temat skutecznie załatwi Zastępca 
Burmistrza, który zadzwoni do PWiK - przyjadą pracownicy z firmy i wyrównają teren. 

 
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" głosu nie zabierano.   
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „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”. 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie  
z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2017 rok i planowanej 
działalności w 2018 roku. 
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Poinformował, że sprawozdanie było przedmiotem posiedzeń Komisji Rozwoju i Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej. 
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Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 
 

"Komisja Rozwoju po analizie sprawozdania z działalności Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bornem Sulinowie, jak również po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez dyrektora 
Centrum otrzymała bardzo obszerne i czytelne kompendium informacji o działalności CKiR, które 
jest prowadzone kompleksowo na kilku polach od realizacji projektów sportowych, kulturalnych, 
imprez masowych o różnym charakterze po działania ukierunkowane na dbałość o zieleń i obiekty 
sportowe znajdujące się na terenie Gminy Borne Sulinowo.  

Centrum zapewnia mieszkańcom bardzo bogatą ofertę różnych przedsięwzięć o bardzo 
zróżnicowanym i szerokim spektrum imprez. Podejmuje systematycznie i permanentnie działania 
w celu urozmaicenia i wzbogacenia oferty oraz stworzenia produktu, który przedłużyłby  
i wzbogacił ofertę aktywnego, a także blisko kultury wypoczynku i relaksu dla mieszkańców oraz 
turystów.  

Centrum wspólnie z Urzędem Miejskim i stowarzyszeniami podejmował nowe liczne 
działania sportowo-rekreacyjne powiązane z wydarzeniami z życia miasta czy kraju, które zostały 
bardzo dobrze przyjęte przez mieszkańców jak i osoby z zewnątrz. Trzeba nadmienić, iż wiele 
działań jest organizowanych przez Centrum i Urząd, a frontmenem i twarzą akcji jest 
stowarzyszenie. Wynika to ze sposobu pozyskiwania środków i nie zawsze mieszkańcy mają 
pełną wiedzę, kto jest głównym inicjatorem oraz pomysłodawcą takich działań.  Centrum będzie 
jednym z głównych współorganizatorów imprez na 25-lecie istnienia miasta. Będzie to szereg 
wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym np. występ zespołu Łzy czy biegi o charakterze 
ekstremalnym na terenie zlotowiska tzw. Bieg Spartakusa czyli survivalowy bieg z przeszkodami, 
czy też survivalowy bieg komandosów Formoza. Miejmy nadzieję, że te biegi na stałe zagoszczą 
w Bornem Sulinowie co byłoby kolejnym ciekawym produktem turystycznym. Szczególnie cieszy 
to członków Komisji Rozwoju, którzy wspólnie z dyrektorem Centrum byli również 
pomysłodawcą i inicjatorem podjęcia działań mających na celu realizację w Bornem Sulinowie 
biegu survivalowego. 

 Otrzymaliśmy również zestawienie informacji na temat świetlic wiejskich, które są 
miejscem organizowania się środowisk lokalnych. Podejmowane są działania w kierunku remontu 
świetlic. Ostatnio udało się przy współudziale gminy przeprowadzić remonty i doposażenie 
świetlic w Dąbiu, Śmiadowie i Krągach, co pozwoliło na poszerzenie funkcji oraz właściwe 
funkcjonowanie w odpowiednich warunkach tych placówek.  
Komisja zwraca uwagę, że dyrektor kierująca tą instytucją pozyskuje licznych sprzymierzeńców 
do współpracy przy realizacji zadań statutowych, jak i realizacji działań na rzecz społeczności 
lokalnej oraz o większym zasięgu regionalnym. Nadmienić należy, że przy swoich działaniach 
posiłkuje się środkami pozyskiwanym z funduszy pozabudżetowych.  

Reasumując, Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła działalność Centrum Kultury  
i Rekreacji w Bornem Sulinowie.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię 
komisji o następującej treści: 
 
 "Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności oraz  
z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji za rok 2017.  
W sprawozdaniu zawarto wykaz imprez organizowanych w 2017 roku podając koszty  
i przychody netto oraz współorganizatorów tych imprez. W 2017 roku uzyskano przychody  
w łącznej kwocie 218.915,02zł. 
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Na podkreślenie zasługują wpływy z obłożenia obiektów przez osoby i grupy zorganizowane 
spoza terenu Gminy Borne Sulinowo, które w 2017 roku wyniosły 44.159,50zł. 
Bardzo szczegółowo przedstawiono sprawozdanie z pracy animatora sportu na obszarze Gminy 
Borne Sulinowo w 2017 roku, którego celem jest zapewnienie lokalnej społeczności gminy 
większej możliwości dostępu do szeroko rozumianego sportu masowego. 
Komisja stwierdza, że ogrom zadań stawianych Centrum Kultury i Rekreacji jest duży od 
prowadzenia świetlic wiejskich, po administrowanie boiskami i kompleksami sportowymi  oraz 
strefami rekreacyjno-sportowymi i terenami rekreacyjnymi. Cele statutowe Centrum  
i świadczone usługi zrealizowane zostały w miarę potrzeb i posiadanych środków finansowych. 
Analizując działalność Centrum Kultury i Rekreacji w 2017 roku w oparciu o sprawozdanie  
z przebiegu wykonania planu finansowego komisja stwierdza, że nastąpił wzrost przychodów 
stosunku do planu o 37.200,75zł oraz kosztów o kwotę 39.772,60zł. Wypracowane przez Centrum 
przychody pozwoliły pokryć dodatkowe koszty, które nie były przewidziane w planie finansowym 
jednostki, a wynikają z jej działalności statutowej i zadań stawianych przez jednostkę nadrzędną. 
Osiągnięty wynik finansowy jest rezultatem dyscypliny, jaką nałożyło sobie kierownictwo 
jednostki w II półroczu 2017 r. 
 Reasumując, Komisja Budżetowo-Gospodarcza jednogłośnie oceniła pozytywnie 
działalność Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, w tym wykonanie planu 
finansowego za 2017 rok.". 
 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do informacji 
zawartych w sprawozdaniu bądź chce o coś zapytać. 
 
Uwag i zapytań nie zgłoszono. 
 
W trakcie trwania obrad przybył 1 radny – aktualnie w sesji uczestniczyło 15 radnych. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 10 pn. „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.”. 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie  
z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2017 rok i planowanej 
działalności w 2018 roku. 
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Poinformował, że sprawozdanie było przedmiotem posiedzeń Komisji Rozwoju i Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej. 
Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 
 

"Komisja, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bornem Sulinowie w 2017 roku stwierdza, że zostało ono dobrze przygotowane pod 
względem merytorycznym. W sprawozdaniu zawarto pełną informację o działaniach 
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realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną, wpisujących się w wiele płaszczyzn 
aktywności oraz skierowanych do różnych grup odbiorców. 

Biblioteka jest inicjatorem i współorganizatorem wielu imprez, działań kulturalnych, 
edukacyjnych i promocyjnych wpisanych w kalendarz jak i realizowanych okazjonalnie zgodnie  
z zapotrzebowaniem mieszkańców.  

Ze sprawozdania wynika, że stosowane są różne formy pracy od zajęć edukacyjno – 
plastycznych, kulinarnych poprzez spotkania autorskie. Biblioteka nie ogranicza się literalnie 
tylko do wypożyczania książek, ale bardzo aktywnie działa na wielu płaszczyznach próbując 
uatrakcyjnić spędzanie czasu wolnego mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym naszą małą 
ojczyznę. Biblioteka stara się tworzyć ofertę dostosowaną do każdego mieszkańca, jeśli można 
użyć tego słowa do działań związanych z kulturą, czyli tworzy kulturę dla odbiorcy masowego jak 
i stara się trafić do odbiorcy z wyrobionym smakiem na odbiór pewnych dóbr kultury. 

Pracownicy i dyrekcja Miejskiej Biblioteki Publicznej szukają nowych form pracy, aby 
pozyskać nowych odbiorców swoich działań. Z kontekstu rozmowy prowadzonej na posiedzeniu 
komisji wynika, że największym beneficjentem usług oferowanych przez bibliotekę są dzieci ze 
szkoły podstawowej oraz osoby w wieku 50 +. 

Na podkreślenie zasługuje fakt wspierania działań statutowych Miejskiej Biblioteki 
Publicznej pozyskiwanymi przez tą instytucję środkami zewnętrznymi w ramach przygotowanych 
projektów, które umożliwiają podniesienie poziomu określonych działań, zwiększenie oferty czy 
doposażenia instytucji w sprzęt. Należy podkreślić i powiedzieć wiele ciepłych słów o osobach 
pracujących w filiach biblioteki w Łubowie, Radaczu i Silnowie, gdyż są to osoby z determinacją, 
pomysłem i dużym zaangażowaniem wkładanym w realizację wielu pomysłów i działań na rzecz 
lokalnej społeczności. 

Reasumując, Komisja Rozwoju oceniła pozytywnie prowadzoną działalność statutową 
jednostki i nie wniosła żadnych uwag.  

Problemem, który zasygnalizowała nam pani dyrektor MBP jest sprawa związana  
z bezpieczeństwem osób korzystających z usług biblioteki, a mianowicie sprawy dotyczące 
przepisów ppoż. i właściwej organizacji wyjść ewakuacyjnych.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię 
komisji o następującej treści: 
 
 "Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności  
i wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2017 rok. 
Komisja stwierdza, że oferta biblioteki w zakresie działalności statutowej i organizacji imprez 
była bardzo szeroka i zróżnicowana. Z przedstawionego sprawozdania wynika, że wiele imprez 
zrealizowano nie tylko w zakresie czytelnictwa i jego promocji, ale także w zakresie zaspokajania 
potrzeb i aspiracji kulturalnych, popularyzacji nauki i wychowania przez sztukę. W sprawozdaniu 
szczegółowo opisano poszczególne imprezy zorganizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 
2017 r. 
Biblioteka w 2017 roku skorzystała ze środków w ramach 7 projektów angażujących różne grupy 
wiekowe mieszkańców, w tym 5 projektów biblioteka pozyskała samodzielnie a 2 projekty 
pozyskało Stowarzyszenie „Stacja Kultura” opierające swoją działalność na pracy społecznej jej 
członków. Pozyskane środki zostały przeznaczone na wzbogacenie oferty biblioteki, w tym jej 
filii. 
Szczególną jednak uwagę komisja zwróciła na wykonanie planu finansowego za 2017 rok. 
Oceniając wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej komisja zauważyła 
wzrost przychodów z usług (plan w kwocie 49.100,00zł wykonano w wysokości 53.255,47zł, co 
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stanowi 108% planu) oraz przychodów z imprez (plan w wysokości 25.900,00zł wykonano  
w kwocie 27.129,48zł, co stanowi 105% planu). 
Realizacja poszczególnych pozycji kosztów nie budzi zastrzeżeń, bowiem ich wykonanie oscyluje 
w granicach 100%. Ogólne wykonanie kosztów jest na poziomie 100%. 

Reasumując Komisja Budżetowo-Gospodarcza jednogłośnie przyjęła sprawozdanie  
z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie, w tym wykonanie planu 
finansowego za 2017 rok.". 
 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że problem, który zasygnalizował 
przewodniczący Komisji Rozwoju dotyczący wyjść ewakuacyjnych, jest znany od pewnego czasu. 
Widać, że jeszcze do tej pory nie został rozwiązany. Zwracając się do Zastępcy Burmistrza 
powiedział, że musimy nad tym się pochylić i w tej materii coś wypracować. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do informacji 
zawartych w sprawozdaniu bądź chce o coś zapytać. 
 
Uwag i zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „Sprawozdanie  
z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie w 2017 roku, realizacja 
zadań statutowych i budżetowych.”. 
 
 
Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie  
z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie w 2017 roku, realizacji 
zadań statutowych i budżetowych. 
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Poinformował, że sprawozdanie było przedmiotem posiedzeń Komisji Rozwoju i Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej. 
Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 
 

"Komisja Rozwoju dokonała analizy sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Bornem Sulinowie oraz wysłuchała wyjaśnień Kierownika tej jednostki pod 
kątem realizacji zadań statutowych. 

W  2017 r. z usług Domu skorzystało 38 osób, z których dwie opuściły ŚDS z powodu 
zmiany miejsca zamieszkania lub przejścia do innej placówki. W dniu 31.12.2017r. przebywało 8 
osób chorych psychicznie, 26 osób z niepełnosprawnością intelektualną, 2 osoby wykazujące inne 
zaburzenia czynności psychicznych. W Domu maksymalnie może przebywać do 40 osób. 
Jedenastu użytkowników mieszka w Bornem Sulinowie, 24 osoby na terenie gminy a jedna 
dojeżdża ze Szczecinka.  

W złożonym sprawozdaniu Pani Kierownik opisała użytkowników Domu, formy 
prowadzonej działalności i liczbę uczestników korzystających z poszczególnych form zajęć, 
efekty prowadzonej działalności, pracowników, zmiany w organizacji, zasoby finansowe Domu 
oraz sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu ŚDS  na dzień 31.12.2017r. 
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 Pani Kierownik w rozmowie z Komisją Rozwoju nie zauważyła większych problemów  
w funkcjonowaniu Domu w 2017r. Zostały uruchomione dodatkowe środki finansowe do pracy, 
m.in. z osobami autystycznymi. Niektórzy podopieczni mogą się stać w przyszłości mieszkańcami 
zespołu Mieszkań Chronionych, problemem może być wysokość odpłatności za tę usługę. 
Tworzony Zakład Aktywności Zawodowej w Juchowie nie będzie stanowił, zdaniem Pani 
Kierownik, większej konkurencji dla ŚDS-u w Bornem Sulinowie.  

Reasumując, Komisja Rozwoju oceniła pozytywnie prowadzoną działalność statutową 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie i nie wniosła żadnych uwag.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię 
komisji o następującej treści: 
 
 "Po przeanalizowaniu sprawozdania z działalności i z realizacji planu finansowego 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie za 2017 rok Komisja Budżetowo-
Gospodarcza stwierdza, że szczegółowo opisano formy prowadzonych zajęć z użytkownikami 
Domu i efekty prowadzonej działalności. 
Działalność SDS jest w pełni finansowana ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego  
w formie comiesięcznych dotacji stanowiących iloczyn aktualnej liczby użytkowników Domu  
i średniej wojewódzkiej kwoty dotacji. W 2017 roku łączna kwota dotacji Wojewody wyniosła 
602.037,20zł i została wydatkowana w kwocie 575.789,60zł, co stanowi 95,64%. 
Różnica między planem a wydatkami jest skutkiem rezygnacji z pobytu w ŚDS osoby, na którą 
przysługiwała zwiększona dotacja oraz niemożności uruchomienia dodatkowych miejsc  
w placówce od 1 października 2017 r. spowodowanym opóźnionym remontem dodatkowych 
pomieszczeń przejętych po Agencji Ochrony „Szabel” (pieniądze na remont i wyposażenie 
wpłynęły w listopadzie). 

Reasumując, Komisja Budżetowo-Gospodarcza jednogłośnie oceniła pozytywnie 
działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie, nie wnosząc uwag.". 
 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do informacji 
zawartych w sprawozdaniu bądź chce o coś zapytać. 
 
Radny Dariusz Palicki powiedział, że w Środowiskowym Domu Samopomocy została wykonana 
inwestycja, z której - myśli - są zadowoleni dyrektor ŚDS i pensjonariusze, bo mogą korzystać  
z nowych obiektów; chodzi o pomieszczenia po Agencji Ochrony SZABEL. Poinformował, że 
zostało tam wszystko bardzo fajnie zrobione, ale wystąpił mały problem. Skierował zapytanie do 
Zastępcy Burmistrza czy jest taka możliwość, aby zachować tam trochę intymności i oddzielić tę 
nową część małą ścianką z drzwiami i stworzyć tam dodatkowo fajną atmosferę. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, że w trakcie tej małej inwestycji zrobili to, na 
co umówili się z Panią Kierownik ŚDS. Było mało czasu, bo inwestycja musiała zostać wykonana 
do końca roku. Była też propozycja, że jak będzie mała funkcjonalność tej sytuacji, to pani 
kierownik się zwróci i będziemy dalej myśleć jak tę sprawę załatwić. Środowiskowy Dom 
Samopomocy znajduje się w budynku, z którego również inni korzystają. Jest korytarz gdzie 
wchodzi się do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, dlatego należy się zastanowić czy i w jaki 
sposób można to zrobić. Stwierdził, iż czeka na ruch od pani kierownik. 
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Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 12 pn. „Sprawozdanie  
z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w 2017 
roku, realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej.”. 
 
 
 
Ad 12. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie  
z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w 2017 
roku, realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. 
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Poinformował, że sprawozdanie było przedmiotem posiedzeń Komisji Rozwoju i Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej. 
Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 
 

"Komisja Rozwoju na posiedzeniu dokonała analizy sprawozdania z działalności Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w 2017 r. oraz wysłuchała wyjaśnień 
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie pod kątem 
realizacji zadań statutowych, zatrudnienia, dostępności i poziomu świadczonych usług, a także 
działalności od strony finansowej Ośrodka.   
W sprawozdaniu zawarte zostały obszerne i wyczerpujące informacje o realizacji zadań oraz 
obszarach działalności z zakresu pomocy społecznej, które realizuje podmiot zarówno w formie 
zadań własnych jak również zleconych.  
Zdaniem komisji sprawozdanie z działalności Ośrodka zostało przygotowane przejrzyście  
i merytorycznie na wysokim poziomie. W sprawozdaniu bardzo szczegółowo opisano działalność 
statutową Ośrodka oraz jego aktywność w działalności w obszarach istotnych, wpływających na 
jakość i standard życia mieszkańców. W informacji przedstawiono także wykonanie budżetu  
w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. 
Informacja uwzględnia specyfikę zmian interwencji i akcentów działalności instytucji w pewnych 
obszarach, co jest konsekwencją zmian uwarunkowań społeczno - gospodarczych. 
Spadek bezrobocia powoduje rozłożenie akcentów interwencji socjalnej. Wzrost ilości 
mieszkańców w wieku poprodukcyjnym determinuje kierunki działania ośrodka i zwiększa 
aktywność w zakresie zaspokojenia potrzeb usług opiekuńczych i działań skierowanych do osób 
starszych np. nowy program przygotowywany do realizacji 75+ czy w trakcie realizacji program 
senior+, gdzie pracownik będzie organizował zajęcia i przygotowywał działania pod kątem 
spędzania czasu wolnego seniorów. Nadmienić należy, iż w obszarze tym działa systematycznie  
i aktywizuje ludzi w wieku emerytalnym Klub Aktywnego Seniora. 

Systematycznie rośnie kwota w dziale pomoc społeczna na opłatę za Domy Pomocy 
Społecznej, która wynosi już ponad 500 000 tysięcy w skali roku. Mieszkania chronione, które są 
w trakcie realizacji po kilku letnich staraniach, w pewnym zakresie uregulują sytuację z dużymi 
opłatami za DPS-y, jednak warto pamiętać że również będą generować koszty związane z ich 
prowadzeniem i utrzymaniem. Wartym podkreślenia jest fakt, iż w 2017 roku powstała tylko 
niewielka zaległość w płatnościach bieżących za DPS-y w kwocie 18.921,02zł, co jest 
pozytywnym zjawiskiem na przestrzeni ostatnich lat. 
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W roku 2017 zauważalny był spadek w wypłacaniu funduszu alimentacyjnego. Wzrosła 
kwota wypłacanych środków w programie 500 +, co świadczy o wzroście populacji w wieku 0 - 
18 lat i jest to kwota 5 542 668,00zł.  

Komisja uzyskała dodatkowe informacje na temat bieżącej działalności ośrodka  
i największych bolączkach, z którymi boryka się kierownictwo i pracownicy. Należą do nich 
zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom na terenie ośrodka i poza nim podczas wykonywania 
zadań statutowych, kwestia niskich wynagrodzeń, a konieczność permanentnego doszkalania  
i podnoszenia kwalifikacji, czy nowe wyzwania wynikające ze  zmian w przepisach np. ochrona 
danych osobowych, zabezpieczenie danych przed wirusami komputerowymi, czy problemy  
z obiektem użytkowanym przez MGOPS a konkretnie stan techniczny dachu. 

Reasumując, Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz realizację zadań z zakresu pomocy społecznej  
w 2017 roku.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię 
komisji o następującej treści: 
 
 "Po przeanalizowaniu sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej za 2017 rok i z realizacji planu finansowego Ośrodka, Komisja Budżetowo-
Gospodarcza stwierdza, że zostało ono przygotowane bardzo przejrzyście i uwzględnia bardzo 
szczegółowo informacje na temat realizowanych przez Ośrodek zadań, zarówno własnych,  
jak i zleconych.  
 Wykonanie planu finansowego nie budzi zastrzeżeń, nie stwierdzono przekroczeń  
w żadnym rozdziale i paragrafie klasyfikacji budżetowej. Plan po zmianach w kwocie 
12.297.458,97zł wykonano w kwocie 12.185.413,39zł, co stanowi 99,09%.  
 Z przedstawionego sprawozdania oraz wyjaśnień udzielonych przez Kierownika Ośrodka 
wynika, że w roku budżetowym 2017 wystąpiły zaległości w realizacji zadań własnych,  
a dotyczyły one odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej  
w kwocie 18.921,02 zł oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 18.887,04 zł. Łącznie 
kwota zobowiązań  za rok 2017 wynosiła 37.808,06 zł. Kwota zaległości za rok 2017 jest 
zdecydowanie niższa niż kwota zaległości z tych tytułów w latach poprzednich (za 2016 rok była 
to kwota 94.079,59 zł). Zaległości te nie nastąpiły z winy Ośrodka Pomocy Społecznej, a przede 
wszystkim z faktu, że plan w tych rozdziałach nie uwzględniał rzeczywistych potrzeb. Ośrodek 
Pomocy Społecznej w ciągu roku budżetowego składał zapotrzebowanie na środki finansowe na 
realizację wspomnianych zadań, celem terminowego ich regulowania, co skutkowałoby brakiem 
zobowiązań wymagalnych. Kwota tych zobowiązań została uregulowana w całości w miesiącu 
styczniu ze środków finansowych zaplanowanych na realizację powyższych wydatków z budżetu 
Ośrodka na 2018 rok.  
 Podobnie jak w latach poprzednich w 2017 roku wystąpiło niskie wykonanie dochodów  
z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych tytułem wypłaconych  świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów. Pomimo prowadzonych przez Ośrodek 
działań wobec dłużników alimentacyjnych w zakresie poprawienia skuteczności egzekucji 
świadczeń alimentacyjnych przewidzianych przepisami prawa, szczegółowo opisanych  
w przedmiotowym sprawozdaniu, zwrócone kwoty są niewielkie. Podejmowane działania przez 
Ośrodek, dotyczyły m.in. przekazania komornikom informacji uzyskanych w trakcie wywiadu 
alimentacyjnego i z oświadczenia majątkowego, wszczęcia postępowania o uznanie rodzica za 
uchylającego się od zobowiązań oraz zgłoszenia go do biura informacji gospodarczej, 
prowadzącego listę dłużników.  
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 Te działania nie zawsze przekładają się jednak na efekt w postaci wyższej ściągalności 
alimentów, na co Ośrodek Pomocy Społecznej nie ma wpływu.  Stan należności od dłużników 
alimentacyjnych, tytułem wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 
31.12.2017 roku wynosił 4.492.064,76 zł, w tym należne odsetki ustawowe wynosiły 
1.864.814,63 zł. Z przedłożonego sprawozdania wynika, że w 2017 roku nastąpił spadek 
zwróconych świadczeń w stosunku do roku 2016 (z kwoty 126.949,84 zł do kwoty 84.674,53zł). 
 Z przedłożonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej sprawozdania wynika, że dochody 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z realizacją zadań wykazały tendencję 
spadkową w stosunku do roku ubiegłego, bowiem w 2017 roku uzyskano dochody  
w łącznej kwocie 195.407,75zł, natomiast w 2016 r. uzyskano dochód w łącznej kwocie 
239.898,22zł. 
 Natomiast w stosunku do 2016 roku nastąpił wzrost wydatków o kwotę 1.541.069,78zł. 
Wzrost ten nastąpił w związku z realizacją Programu Rodzina 500 plus, opłatami ponoszonymi 
przez gminę za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, a także w dziale 
Świadczenia Rodzinne/Fundusz Alimentacyjny oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Niewielki 
spadek wydatków nastąpił w ramach wypłacanych świadczeń z pomocy społecznej. 
 Reasumując, Komisja Budżetowo-Gospodarcza jednogłośnie oceniła pozytywnie 
działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz realizację 
zadań z zakresu pomocy społecznej, nie wnosząc uwag.". 
 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że zwrócił uwagę w tym sprawozdaniu na 
dwa bardzo ważne działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:  
 
1) liczbę osób korzystających z pomocy społecznej (wysoki wskaźnik w stosunku do liczby 

mieszkańców naszej gminy), co świadczy o sytuacji materialnej mieszkańców gminy; 
2) coroczny wzrost wydatków na domy pomocy społecznej (aktualnie wydatki wynoszą ponad 

pół miliona złotych) i jak astronomicznie rosną koszty za jedną osobę (w DPS w Bornem 
Sulinowie wynosi 3.795,85zł). 

 
Po tym zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do informacji zawartych w sprawozdaniu bądź chce 
o coś zapytać. 
 
Uwag i zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 13 pn. „Przyjęcie 
sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w 2017 roku.”. 
 
 
 
Ad 13. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie  
z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w 2017 
roku. 
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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Poinformował, że powyższe sprawozdanie było przedmiotem posiedzenia Komisji Rozwoju  
i zwrócił się do przewodniczącego komisji o opinię na temat sprawozdania z realizacji 
przedmiotowego programu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 
 "Komisja Rozwoju nie wniosła uwag i oceniła pozytywnie realizację zadań w 2017 roku 
nałożonych przez Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2020. 
Głównym celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz tworzenie jednolitego, 
profesjonalnego systemu interwencji wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc 
oraz ochrony ofiar przemocy. W ramach programu Zespół interdyscyplinarny współpracuje  
z instytucjami , które zajmują się  problematyką przemocy w rodzinie. Należy zaznaczyć,  
że w ramach programu Zespół Interdyscyplinarny podejmował działania profilaktyczne, które 
mają na celu zminimalizowanie skutków przemocy. Działania profilaktyczne mają na celu 
niwelowanie zjawisk przemocy. Należy zaznaczyć, że Zespół Interdyscyplinarny na bieżąco 
prowadzi działania interwencyjne w stosunku do osób, które doznają przemocy, działania 
interwencyjne są podejmowane w ramach procedury „Niebieskie Karty”.   
W 2017 roku pomocą zespołu interdyscyplinarnego objęto 17 rodzin na wniosek Komisariatu 
Policji i pracowników socjalnych OPS w Bornem Sulinowie. 

Efektem działań mających na celu pomoc rodzinom, w których występowała przemoc, jest 
zakończenie w 18 przypadkach postępowania prowadzonego w ramach tzw. "Niebieskiej Karty"  
z uwagi na ustanie przemocy. 
 W ramach programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie były prowadzone również 
działania edukacyjne we wszystkich szkołach na terenie gminy Borne Sulinowo. Na terenie szkół 
realizowano zadania z programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy poprzez :  
1) organizację apeli o tematyce przeciwdziałania przemocy , spotkań , pogadanek, prelekcji;  
2) rozpowszechnianie gazetek szkolnych z przeciwdziałania przemocy; 
3) zapoznanie uczniów z elementami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, wyświetlanie filmów 

edukacyjnych; 
4) dyżury nauczycieli; 
5) indywidualne terapie pedagogiczne; 
6) realizację programu „Bezpieczna szkoła”. 
 Analizując przedłożone sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Borne Sulinowo za 2017 rok 
Komisja Rozwoju uważa, że był on prawidłowo realizowany, ponieważ jest widoczna działalność 
profilaktyczna Zespołu Interdyscyplinarnego poprzez współpracę z instytucjami (szkoły, Policja, 
Sąd Rejonowy, Służba Zdrowia, Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych). Opis działań interwencyjnych potwierdza zaangażowanie poszczególnych osób  
i instytucji w  prawidłową realizację celów i zamierzeń. Na  realizację Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy, w tym na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego/Grup Roboczych 
Ośrodek nie otrzymał żadnych środków finansowych, co jest znacznym utrudnieniem, gdyż 
wszelkie koszty związane z wysyłką korespondencji, organizacją posiedzeń, delegacje służbowe, 
prowadzenie dokumentacji, zakup materiałów biurowych obciążają budżet OPS.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi bądź pytania do 
sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w 2017 roku. 
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 14 pn. „Przyjęcie 
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 
2017.”. 
 
 
Ad 14. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie  
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2017. 
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
Poinformował, że powyższe sprawozdanie było przedmiotem posiedzenia Komisji Rozwoju  
i zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rozwoju o opinię na temat sprawozdania z realizacji 
przedmiotowego programu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 
 "Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła realizację zadań z zakresu wspierania rodziny  
i systemu pieczy zastępczej za rok 2017, wynikających z uchwalonego przez Radę Miejską  
w Bornem Sulinowie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Borne Sulinowo na lata 
2015-2017. Głównym celem programu jest tworzenie optymalnych warunków do wychowywania 
dzieci w środowisku rodzinnym oraz wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W ramach prowadzonych działań, które 
polegają na wzmacnianiu funkcji rodziny poprzez rozwijanie umiejętności opiekuńczo-
wychowawczych, jest prowadzony Punkt Konsultacyjny, który udziela wsparcia 
psychoterapeutycznego. Ponadto osoby/rodziny mają również możliwość skorzystania  
z porad Terapeuty ds. Uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych. Należy 
zaznaczyć, iż Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z kuratorami zawodowymi, społecznymi 
Sądu Rejonowego w Szczecinku. Z rodzinami dysfunkcyjnymi współpracują pracownicy socjalni 
i asystent rodziny, którzy udzielają wsparcia w wypełnianiu funkcji rodzicielskich i rozwijaniu 
umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, budowaniu odpowiednich relacji. Ośrodek Pomocy 
Społecznej zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej zapewniał rodzinom, przeżywającym trudności, wsparcie i pomoc ze strony asystenta 
rodziny. Łącznie w roku 2017 pracą asystenta objęto 17 rodzin. W 2017 Gmina Borne Sulinowo 
uczestniczyła w realizacji „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej”, którego celem było wspomaganie i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego 
szczebla gminnego w budowaniu systemu wspierania rodzin przeżywających trudności  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez dofinansowanie do zatrudnienia 
asystenta rodziny Na realizację tego programu pozyskano kwotę 15477,00zł, co pozwoliło 
częściowo pokryć zatrudnienie jednego asystenta rodziny. Wydatki w wysokości 14468,00zł 
zostały pokryte z budżetu Gminy Borne Sulinowo.  
 Analizując realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2017 
rok Komisja Rozwoju uważa, że były one realizowane w sposób prawidłowy, ponieważ rodziny 
przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych mogą liczyć na 
wsparcie ze strony asystenta rodziny, pracowników socjalnych, co przekłada się na pozostawianie 
dzieci w tych rodzinach. W związku z tym - zdaniem komisji - należy kontynuować zatrudnienie 
asystenta rodziny, tym bardziej, że istnieje możliwość uzyskania dotacji celowej w ramach 
programu. 
Należy również zabezpieczyć środki finansowe na możliwość finansowania szkoleń dla asystenta 
rodziny oraz umożliwić podwyższanie kwalifikacji innych pracowników, którzy pracują  
z rodzinami poprzez finansowanie szkoleń lub innych form kształcenia.". 
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Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi bądź pytania do 
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 
2017. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 15 pn. „Przyjęcie raportu  
z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo w 2017 roku.”. 
 
 
Ad 15. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali raport 
z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo w 2017 roku. 
Powyższy raport stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
Poinformował, że raport był przedmiotem posiedzenia Komisji Rozwoju i zwrócił się do 
przewodniczącego Komisji Rozwoju o opinię na temat sprawozdania z realizacji przedmiotowego 
programu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 
 "Komisja Rozwoju nie wniosła uwag i oceniła pozytywnie podejmowane działania 
dotyczące profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, wychowawczej  
i zapobiegawczej w zakresie problematyki narkomanii. W sprawozdaniu szczegółowo opisano 
realizację zadań przyjętych do wykonania w Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. 
 Na podkreślenie zasługuje fakt zatrudnienia psychologa w Punkcie Konsultacyjnym, który 
udzielał porad w zakresie problematyki związanej z zażywaniem narkotyków i postępowaniem  
z osobami uzależnionymi. 
 Duży nacisk położono na organizację zajęć profilaktyczno-wychowawczych we 
wszystkich szkołach na terenie Gminy Borne Sulinowo. Zdaniem komisji najważniejsze jest 
szerzenie profilaktyki zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, a uczestnictwo dzieci  
i młodzieży we wszelkich organizowanych zajęciach jest alternatywą do efektywnego spędzania 
czasu wolnego. 
Ważnym elementem realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest wdrażanie programu 
profilaktyki uniwersalnej dotyczącej używania substancji psychoaktywnych pn. "Unplugged". 
Program ten jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i jest 
adresowany do młodzieży w wieku 12-14 lat. 
W 2017 roku zrealizowano także szkolenia dotyczące przeciwdziałania narkomanii, w których 
uczestniczyli pracownicy socjalni, nauczyciele, policjanci, strażnicy miejscy, kuratorzy, 
członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
członkowie Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkolenia te  
w znacznym stopniu przyczyniły się do pogłębienia wiedzy uczestników szkoleń w zakresie 
umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo 
zażywania narkotyków i postępowania z osobami uzależnionymi.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi bądź pytania do 
raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku. 
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Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski ogłosił 10 minut przerwy. 
 
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady i przystąpił do realizacji pkt 16 pn. „Podjęcie 
uchwał w sprawach.”. 
 
W sesji uczestniczyło 15 radnych. 
 
 
 
Ad 16. 
Podjęcie uchwał. 
 
 
16.1 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy uchylenia 
uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo  
tj. uchwały Nr XXXIII/354/2017 o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowej 
oznaczonej działką nr 51/19 w m. Jeleń. 
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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLV/475/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 marca 2018r.  
uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
 
16.2 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
oznaczonej działką nr 87/154 położonej przy Al. Niepodległości w Bornem Sulinowie). 
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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLV/476/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 marca 2018r.  
w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo  
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
16.3 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zamiany 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo na nieruchomości stanowiące 
własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku. 
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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLV/477/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 marca 2018r.  
w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo na 
nieruchomości stanowiące własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
w Szczecinku została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
16.4 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 1 roku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 409/1  
w m. Krągi). 
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. 
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLV/478/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 marca 2018r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 1 roku nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do 
protokołu. 
 
 
16.5 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 2 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. części tj. 100 m2 wydzielonej z nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
oznaczonej działką nr 69 w m. Kłomino). 
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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLV/479/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 marca 2018r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 2 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do 
protokołu. 
 
 
 
16.6 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. części tj. 60 m2 wydzielonej z nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
oznaczonej działką nr 115/12 w m. Przyjezierze). 
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. 
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLV/480/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 marca 2018r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do 
protokołu. 
 
 
 
16.7 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy określenia 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Borne Sulinowo. 
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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLV/481/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 marca 2018r.  
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  
z mieszkańcami Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  
nr 22 do protokołu. 
 
 
 
16.8 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy podziału 
Gminy Borne Sulinowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu. 
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. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLV/482/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 marca 2018r.  
w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 
16.9 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy podziału 
Gminy Borne Sulinowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych. 
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 zauważył, że w załączniku do projektu uchwały w 
kolumnie „siedziba obwodowej komisji wyborczej” zawarto zapis „Budynek Kulturalno-
Oświatowy przy Zespole Szkół w Bornem Sulinowie”. Stwierdził, że Zespół Szkół już nie istnieje 
od września ubiegłego roku. W związku z tym zgłosił poprawkę, aby wyrazy „Zespole Szkół” 
zastąpić wyrazami „Liceum Ogólnokształcącym”.  
Po tym poddał poprawkę pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Poprawka została przyjęta. 
 
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Następnie Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
uwzględniający wprowadzoną poprawkę: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLV/483/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 marca 2018r.  
w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic  
i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
 
16.10 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy przyjęcia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
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. 
 
Radny Dariusz Palicki powiedział, że w projekcie regulaminu w rozdziale 6 §10 pkt 3 
wprowadzono nowy zapis dotyczący obowiązku osób utrzymujących zwierzęta domowe do 
niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach 
publicznych. Zapytał, czy będzie zakup większej ilości koszy, bo są tereny zielone, gdzie można 
przejść 300-400 m, a kosza nie ma. Jeśli taki przepis chcemy wprowadzić, to jego zdaniem 
zasadnym jest, żeby tych koszy było więcej. Zapytał też, czy Straż Miejska w obecnym składzie 
osobowym będzie w stanie wyegzekwować to działanie. Jest też zapis dotyczący wyprowadzania 
psów na teren publiczny na smyczy i w kagańcu, ale jak chodzi ze swoim psem na smyczy, to 
bardzo często inne psy chodzą bez smyczy i bez kagańca. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odnośnie koszy powiedział, że co roku zwiększamy ilości 
koszy, wymieniamy je itd. Jest tylko kwestia do zastanowienia się, w których jeszcze punktach 
przydałoby się zwiększenie ilości koszy. Dowolnie nie będziemy zwiększać tej ilości, bo to też 
kosztuje. Wszystko musi być logicznie wypracowane i to się odbywa. Jeśli ktoś zgłasza, że jest 
potrzeba ustawienia dodatkowego kosza gdzieś tam, to my to rozważamy, analizujemy i jeśli jest 
zasadne, to ustawiamy. Natomiast to, że ten zapis jest umieszczany i czy w 100% będzie 
egzekwowany, w ten sposób nie możemy tego rozpatrywać, gdyż my musimy wskazywać 
prawidłowość postępowania. Inną sprawą jest egzekwowanie. Jeśli ograniczamy Straż Miejską, 
czy likwidujemy, to wtedy mamy mniejsze możliwości kontroli i wpływu na to, co się dzieje. Nie 
zwalnia to nas od tego, żeby reagować w przypadkach, gdy będzie to zgłoszone, zauważone. 
 
Radny Dariusz Palicki zapytał, czy w perspektywie będą kupowane kosze specjalistyczne na 
odchody zwierząt. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, że w tym kierunku wszystko postępuje, bo 
zwiększa się ilość pojemników różnorakich - teraz wprowadzamy pojemniki przeznaczone do 
zbierania odpadów ulegających biodegradacji. Jest tendencja zwiększania segregowania  
i porządkowania w zakresie odpadów komunalnych. Być może przyjdzie czas, że i na takie 
pojemniki będziemy się decydować. Teraz jest za wcześnie, żeby coś deklarować jednoznacznie. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLV/484/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 marca 2018r.  
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
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16.11 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLV/485/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 marca 2018r.  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
16.12 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Borne Sulinowo. Do projektu uchwały została zgłoszona autopoprawka, która nie 
była omawiana na komisjach Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie. 
Autopoprawka stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że w przerwie odbyło się 
posiedzenie komisji, na którym autopoprawka została zaopiniowana pozytywnie. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie autopoprawkę dotyczącą 
zmiany zapisu § 3 pkt 7 Programu poprzez dodanie gospodarstwa rolnego w miejscowości 
Tarmno 11 i zwiększenie maksymalnej ilości zwierząt do przyjęcia z 15 szt. na 60 szt.: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Autopoprawka została przyjęta. 
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Następnie Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
uwzględniający autopoprawkę: 
- za głosowało 14 radnych, 
- przeciw głosował 1 radny, 
- głosów wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLV/486/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 marca 2018r.  
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo została podjęta i stanowi załącznik 
nr 28 do protokołu. 
  
 
16.13 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy nie wyrażenia 
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Borne Sulinowo na rok 2019. 
Przypomniał, że dzisiaj zostaliśmy zaskoczeni informacją i zebranymi podpisami sołtysów. Wiele 
lat jest radnym i zawsze były różne problemy. Jego telefon jest ogólnie znany, jest w Internecie, 
ogólnodostępny i nikt go nie informował, że jest taki problem i taka inicjatywa. Zauważył, że jest 
też trzech sołtysów wśród radnych. Przypomniał, że w ubiegłym roku była dyskusja na ten temat. 
Zdania sołtysów na ten temat były podzielone. Teraz pojawiło się to nagle, a uchwała została 
przygotowana na nie wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. W ubiegłym roku 
dużo słów zostało powiedzianych na ten temat. Po tym zwrócił się o opinię komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. Jednak wydając tą opinię nie mieli wiedzy, że sołtysi są za odrzuceniem tego 
projektu uchwały. Na 18 sołtysów 12 sołtysów podpisało się pod wnioskiem, żeby fundusz sołecki 
został wprowadzony. Zacytował zapis z uzasadnienia do projektu uchwały w brzmieniu: „Gmina 
Borne Sulinowo mieściłaby się w przedziale dla gmin, w których kwota bazowa jest mniejsza od 
średniej kwoty bazowej kraju i przysługiwałby nam zwrot w wysokości 40 % wykonanych 
wydatków. Zakładając, iż Gmina Borne Sulinowo wydatkowałaby w 2019 roku kwotę  
w wysokości 309.502,02 zł mogłaby otrzymać zwrot poniesionych wydatków w 2020 roku  
w wysokości 123.800,81 zł.”. Po tym zwrócił się, żeby Skarbnik Gminy wyjaśniła to. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis powiedziała, że gdyby w Gminie Borne Sulinowo 
wyodrębniono fundusz sołecki i sołtysi we współpracy z pracownikami tut. Urzędu zrealizowali 
wszystko tak jak powinno być i zatwierdzone zostało przez Burmistrza, to moglibyśmy się starać 
o zwrot z budżetu państwa w roku 2020 kwoty 123.800,81zł. Warunkiem jest, że cały fundusz 
sołecki w kwocie 309.502,02zł zostałby w tej kwocie prawidłowo zrealizowany. 
 
Radna Irena Lis powiedziała, iż gdyby jako sołtysi mieli pewność, że pracownicy Urzędu 
Miejskiego pomogą im w 100% w wypełnieniu tego obowiązku, to każdy z sołtysów chciałby 
mieć ten fundusz sołecki. Natomiast w ubiegłym roku zostało to przedstawione na postrach, że oni 
nie dadzą rady a pracownicy niejako nie mają obowiązku. Wydaje jej się, że ta współpraca byłaby 
na 100%, tak jak w tej chwili rozliczają faktury. Przy funduszu sołeckim pracownicy Urzędu służą 
im z pomocą. Ona w tej chwili jest zaskoczona, bo wcześniej mieli Komisję Budżetowo-
Gospodarczą i nie było takiej informacji. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis powiedziała, że pracownicy mają swoje określone zakresy 
czynności i sołtysi dysponują kwotą rzędu czterdziestu paru tysięcy złotych. Zdarza się jednak 
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nagminnie, że przychodzi miesiąc październik, listopad i sołtysi nie wykorzystują tej kwoty. 
Dopiero po monitach ze strony pracowników Urzędu sołtysi zabierają się za rozdysponowanie 
tych środków. Natomiast teraz mówimy o funduszu sołeckim, a to jest kwota prawie 
dziesięciokrotnie wyższa. 
 
Radna Grażyna Waryan powiedziała, że odzyskamy 1/3 tej kwoty, a jakby to robiła gmina czy jest 
możliwość odzyskania większej kwoty. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis odpowiedziała, że nie. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił uwagę, że uchwała jest w sprawie nie 
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 
rok 2019. Nie wpłynęła żadna dodatkowa uchwała za wyrażeniem zgody i nie ma takiej uchwały 
w porządku obrad. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis przypomniała, że do 31 marca musi zapaść decyzja albo o nie 
wyodrębnieniu funduszu sołeckiego i taki został przygotowany projekt uchwały, albo  
o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. 
  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, że ma wielki żal, bo jeśli w ubiegłym roku 
rozmawialiśmy na ten temat i była ożywiona dyskusja, to nie możemy stawiać się w takiej 
sytuacji, że minuta po dwunastej ktoś mówi, że jest problem. W tym roku nikt z sołtysów nawet 
nie spytał o fundusz sołecki. 
 
Radny Zbigniew Maltański powiedział, że dzisiaj to już nie ma nad czym dyskutować. Takie np. 
Łubowo, które będzie miało ponad 30 tysięcy złotych, musi się zastanowić co z tych pieniędzy 
zrobić, na co wydać.  
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, iż ma wrażenie, że mowa była o funduszu 
sołeckim na zadania inwestycyjne. I tak gmina realizuje zadania inwestycyjne, musi przygotować 
projekty i pewne rzeczy formalno-prawne, bo nie możemy liczyć na zwrot środków jak załatwimy 
jakąś sprawę nieformalnie. I tak musi być w to zaangażowany Urząd. Teraz jesteśmy zaskakiwani 
tym, to wymagałoby wcześniej jakiejś głębszej rozmowy o prawach i obowiązkach z tym 
związanych.  
 
Radny Zbigniew Maltański powiedział, że wszystkie inwestycje i te drobne i te większe ustalamy 
co roku i wykonuje się np. place zabaw w tych małych miejscowościach. Prosił, żeby nie mówić, 
że nic się nie robi, bo się robi, nawet te duże miejscowości czekają. Podał przykład remontów 
świetlic przeprowadzonych najpierw w małych miejscowościach, natomiast np. Łubowo czekało 
na samym końcu, bo tam inwestycja była duża i kosztowna. Jeszcze raz podkreślił, że na dzień 
dzisiejszy dyskusja na temat funduszu sołeckiego jest całkowicie zbyteczna. 
 
Radny Henryk Sigiel powiedział, że musimy się zastanowić nad kwotą 123.800,81 zł, bo jeżeli 
tego nie zrobimy, to te pieniądze nam przepadają. Jeżeli sołtys będzie miał środki funduszu 
sołeckiego to te pieniądze - tak jak Zastępca Burmistrza wspominał - pójdą głównie na inwestycje. 
Jeśli będą takie pieniądze, to sołtys razem z radą sołecką zadecydują o rozdysponowaniu tych 
środków. 
 
Radny Rafał Turlej powiedział, że sołtysi wnoszą o wyodrębnienie z budżetu gminy funduszu 
sołeckiego, a wiadomo, że gmina prowadzi na terenie miejscowości pewne inwestycje. Zapytał, 
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czy w przypadku wyodrębnienia tego funduszu wszystkie inwestycje zobowiązane są prowadzić 
sołectwa bez udziału gminy. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis odpowiedziała, że nie. Jak sam tytuł uchwały wskazuje jest to 
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy, czyli wszystkie wydatki związane  
z funduszem sołeckim są wydatkami gminy i pracownicy Urzędu muszą być w to zaangażowani, 
bo później to nie sołtysi i rady sołeckie są sprawdzani przez Regionalne Izby Obrachunkowe, 
tylko Urząd. Zwróciła też uwagę na to, że uchwała dzisiejsza dotyczy tylko jednego roku, a jeżeli 
fundusz sołecki byłby wprowadzony to już jest decyzja nieodwracalna. 
 
Radny Mariusz Gorgol powiedział, że pamięta dyskusję prowadzoną rok temu na tej sali, ale 
chyba wszyscy o niej zapomnieli. Wówczas zapadła decyzja, że ewentualne utworzenie funduszu 
sołeckiego nastąpi po wyborach. Nowa rada i nowy burmistrz określą się, czy chcą ten fundusz 
sołecki czy nie, bo on nie wie, czy nie zrobimy komuś niedźwiedziej przysługi i wprowadzimy 
coś, czego ktoś nie będzie chciał. Po tym zapytał Skarbnika Gminy, czy ma rozeznanie w jakich  
procentach i w jakiej wielkości jest wykorzystywany fundusz sołecki w innych gminach. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis odpowiedziała, że nie ma takiej wiedzy. Z rozmów ze 
skarbnikami innych gmin, gdzie jest fundusz sołecki, wie jakie problemy mają skarbnicy  
i urzędnicy z obsługą funduszu sołeckiego. Ci, którzy wiedzą, że my nie mamy funduszu 
sołeckiego mówią, że mamy się z czego cieszyć, bo oni mają tylko same problemy. 
 
Radny Arkadiusz Malarski powiedział, że powinniśmy jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę.  
To co powiedział radny Gorgol oczywiście taka rozmowa w ubiegłym roku była prowadzona  
i dokładnie ją pamięta, bo było powiedziane, że nie chcemy nikomu podkładać tzw. kukułczego 
jaja, czyli przyszłej radzie. Tylko, iż trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że przyszła rada 
ukonstytuuje się gdzieś na początku grudnia i do marca nie będzie miała czasu, żeby zająć się tymi 
sprawami, wypracować rozwiązania, mechanizmy itd. Pomimo, że my takiej uchwały nie 
podejmujemy zasugerował, aby urzędnicy zajęli się tą sprawą, przeanalizowali, żeby ta sprawa 
była gotowa dla przyszłej rady, żeby były dane do podjęcia właściwej uchwały. Drugą kwestią jest 
to, iż sołtysi powinni zrozumieć, że te pieniądze nie biorą się znikąd, tylko pomniejszą pulę 
pieniędzy na inwestycje, które są dostępne w budżecie gminy. To nie będzie tak, że będą 
dodatkowe pieniądze, tylko jak mamy kwotę 1 mln zł, to będzie minus 300 tys. zł na inwestycje w 
gminie, a te 300 tys. zł będzie rozdzielone na wszystkie sołectwa. Plusem jest to, że możemy 
wnioskować o zwrot 40% z budżetu państwa i dlatego warto się nad tym zastanowić. Kolejnym 
plusem jest to, że sołtysi w sołectwach - jak wszystkie mechanizmy współpracy z urzędem gminy 
zostaną wypracowane - będą musieli bardziej się zaangażować w inwestycje, i nie będzie to tylko 
i wyłącznie scedowane na pracowników urzędu gminy. To będzie pozytywnym skutkiem tego, że 
ludzie nabędą dodatkowych umiejętności i będzie to z pożytkiem dla lokalnej społeczności. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 10 radnych, 
- przeciw głosowało 3 radnych, 
- wstrzymało się od głosu 2 radnych. 
 
Uchwała Nr XLV/487/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 marca 2018r.  
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2019 została podjęta i stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
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16.14 
 
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 620.948,44zł, zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 41.808,00zł oraz zwiększenia 
wydatków budżetu o kwotę 579.140,44zł). 
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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLV/488/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 marca 2018r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
 
 
16.15 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2030. 
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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLV/489/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 marca 2018r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2018-2030 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
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16.16 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
nieruchomości gruntowej oznaczonej dz. nr 11/6 położonej w obrębie Juchowo na rzecz Powiatu 
Szczecineckiego – na cel publiczny tj. regulację stanu prawnego drogi powiatowej nr 1284Z 
odcinek Kucharowo-Kądzielna). 
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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLV/490/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 marca 2018r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 33 i nr 34 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 17 pn. „Interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych.”. 
 
 
Ad 17. 
 
W punkcie sesji pn. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych” głos zabrał radny Arkadiusz 
Malarski, który prosił o pomoc w wyegzekwowaniu od PWiK odpowiedzi na pytanie, skąd się 
wzięło zanieczyszczenie wody w ujęciu w Silnowie, jak zostało usunięte, jakie było źródło 
pochodzenia, czym była zanieczyszczona woda. Przyznał, że zostało to usunięte, ale żadnej 
informacji nie było. Dotyczy to również Juchowa, Piławy, Radacza. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwracając się do Zastępcy Burmistrza powiedział, iż 
myśli, że na najbliższą sesję należy przygotować takie wyjaśnienie. 
 
Radny Arkadiusz Malarski powiedział, że on wysłał pismo do PWiK w tej sprawie, ale nie 
otrzymał odpowiedzi. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poinformował, że w okresie 
międzysesyjnym wpłynęła interpelacja radnej Grażyny Waryan w sprawie podjętych działań  
w celu zlikwidowania problemu psich odchodów i nieczystości z terenów zielonych, chodników 
na terenie miasta Borne Sulinowo oraz stosowanych sankcji wobec osób nieprzestrzegających 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
Odpowiedź została udzielona przez Burmistrza Bornego Sulinowa na piśmie. 
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Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 18 pn. „Ustalenie terminu 
następnej sesji.”. 
 
 
Ad 18. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że kolejna planowana sesja odbędzie się  
26 kwietnia br. (czwartek) o godz. 14.30. 
 
Tematem sesji - oprócz punktów regulaminowych - będzie m.in.: 

1. Stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo za 2017 rok oraz 
określenie istotnych zagrożeń pożarowych - informacje komendantów Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku i Miejsko-Gminnego Związku 
OSP RP w Bornem Sulinowie. 

2. Stan porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2017 rok oraz określenie zagrożeń  
i osiągniętych wyników - sprawozdania komendantów Komisariatu Policji i Straży 
Miejskiej w Bornem Sulinowie. 

3. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku na temat utrzymania dróg 
powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Borne Sulinowo, w tym realizacja 
zadań inwestycyjno-remontowych w 2017 roku oraz planowane do wykonania zadania na 
2018 rok.  

4. Informacja na temat utrzymania dróg, ulic i placów gminnych, realizacja zadań 
inwestycyjno-remontowych w 2017 r., plany na rok 2018. 

5. Informacja na temat stanu przygotowania do obchodów 25-lecia Miasta Borne Sulinowo. 
6. Podjęcie uchwał. 

 
Po tym Przewodniczący RM przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń 
majątkowych wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2017 
w 2 egzemplarzach.  
Termin składania oświadczeń majątkowych upływa 30 kwietnia 2018 r. 

 
Następnie przystąpił do realizacji pkt 19 pn. „Zamknięcie sesji.”. 
 
 
Ad 19. 
 
Przed zamknięciem sesji Przewodniczący RM złożył wszystkim obecnym życzenia pięknych, 
rodzinnych i radosnych Świąt Wielkanocnych oraz tradycyjnego wesołego jajeczka. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął XLV Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 13.00 do godz. 15.10. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 


