
P R O T O K Ó Ł   Nr XLVI/2018 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 26 kwietnia 2018 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XLVI (46) Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 26 kwietnia 2018 r. 

otworzył i jej przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej DARIUSZ CZERNIAWSKI.  
 
Na wstępie powitał Burmistrza Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę Burmistrza Bogdana 
Korpala, Sekretarza Gminy Annę Gałązkę, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, Zastępcę 
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku Marka Ziomka, Komendanta Powiatowego  
Policji Andrzeja Dziemianko, Komendanta Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie Jarosława 
Bastka, przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku 
Krzysztofa Smukowskiego, Komendanta Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie Ryszarda 
Ihnatów, Komendanta Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Muryna, 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 12 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne.  
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji punktu  
pn. „Przyjęcie wniosków do porządku obrad”. 
Powiedział, że porządek obrad otrzymali wszyscy radni i zapytał, czy są jakieś uwagi bądź 
wnioski do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zgłosiła poniższe wnioski: 
 
1. Wprowadzenie do porządku obrad w pkt 16 "Podjęcie uchwał w sprawach" projektu uchwały 

w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej (dot. nieruchomości 
gruntowej w m. Krągi dz. nr 331/4 – od PWiK) – jako ppkt 12. 
Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetowo-Gospodarczą. 
 

2. Wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  
w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok (pkt 16 ppkt 10 porządku obrad). 
Autopoprawka dotyczy: 
1) zmniejszenia środków o kwotę 7.380,00zł zaplanowanych na rezerwę ogólną (dz. 758 

rozdz. 75818 §4810); 
2) zwiększenia środków o kwotę 7.380,00zł z przeznaczeniem na nowy wydatek 

inwestycyjny pn. Tworzenie zasobu gminnego (dz. 700 rozdz. 70005 § 6060). 
Powyższe zmiany nie spowodują zmian ogólnych budżetu i wyniku finansowego,  
ale spowodują zmiany pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w budżecie  
i w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2030. 
Autopoprawka była opiniowana przez Komisję Rozwoju i Komisję Budżetowo-Gospodarczą. 
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Radny Mariusz Gorgol zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały  
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
lokalu mieszkalnego nr 5 w m. Silnowo 24) – pkt 16 ppkt 7. Powiedział, że lokal ten został 
wydzierżawiony w 2017 roku, a dzisiaj po roku czasu proponuje się go sprzedać z bonifikatą. Ma 
obawy czy tak można zrobić, żeby lokal, który się ma 10 miesięcy lub rok, sprzedać z tak dużą 
bonifikatą.  
 
Więcej wniosków do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał kolejno pod głosowanie poniższe wnioski: 
 
1. Wniosek zgłoszony przez Burmistrza dotyczący wprowadzenia do porządku obrad  

w pkt 16 "Podjęcie uchwał w sprawach" projektu uchwały w sprawie wykonania prawa 
pierwokupu nieruchomości gruntowej (dot. nieruchomości gruntowej w m. Krągi dz. nr 331/4 
- od PWiK) – jako ppkt 12: 
- za głosowało 11 radnych, 
- przeciw głosował 1 radny (głosów wstrzymujących się nie zgłoszono). 
Wniosek został przyjęty. 
 

2. Wniosek zgłoszony przez Burmistrza o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok (pkt 16 ppkt 
10 porządku obrad): 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Wniosek został przyjęty. 
 

Następnie Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że został zgłoszony jeszcze 
jeden wniosek dotyczący zmiany porządku obrad, a mianowicie o wycofanie projektu uchwały  
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
lokalu mieszkalnego nr 5 w m. Silnowo 24) – ujęty w porządku sesji jako ppkt 7 w pkt 16. Zanim 
poddał go pod głosowanie, zwrócił się do Pani Burmistrz o opinię w tej sprawie. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska poinformowała, że dyskutowano przed sesją  
w mniejszym gronie radnych projekt tej uchwały. Stwierdzono, że jest zbyt dużo niejasności  
i należy się nad nią jeszcze bardziej pochylić i z formalnoprawnego punktu widzenia prześledzić 
możliwości podjęcia takiej uchwały. Dlatego jest za tym, żeby wycofać ten projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnych, czy ktoś ma uwagi do tej 
propozycji. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez 
radnego Mariusza Gorgola o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego 
nr 5 w m. Silnowo 24) – pkt 16 ppkt 7: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Wniosek został przyjęty. 
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Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia 2018 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr XLV/2018 z 29.03.2018 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. 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. 

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

11. 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.  

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

13. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Borne Sulinowo za rok 2017. 
14. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2017 r. 

15. Informacja na temat stanu przygotowania do obchodów 25-lecia Miasta Borne Sulinowo. 
 
16. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) rozpatrzenia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Burmistrza Bornego 
Sulinowa; 

2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Borne Sulinowo; 

3) zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem 
Sulinowie; 

4) zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo na nieruchomość 
stanowiącą własność osoby fizycznej; 

5) zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
nieruchomości położonej przy ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie oznaczonej działką  
nr 7/367); 

6) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej położonej w Bornem Sulinowie, oznaczonej działką nr 7/382); 

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

8) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy 
Borne Sulinowo na lata 2015-2020; 

9) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok (+ autopoprawka); 
10) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2018-2030; 
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11) wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej (dot. nieruchomości gruntowej  
w m. Krągi dz. nr 331/4 - od PWiK). 

 
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 protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej”. 
 
 
Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że protokół poprzedniej Sesji Rady 
Miejskiej był wyłożony do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Zapytał, 
czy są uwagi do protokołu Nr XLV/2018 z 29.03.2018 r. 
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie Nr XLV/2018 z 29.03.2018 r.: 
 za głosowało 12 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XLV/2018 z 29.03.2018 r. został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 4 pn. „Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym”. 
 
 
Ad 4. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że wraz z zawiadomieniem  
i materiałami na sesję radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie 
międzysesyjnym. Zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub pytania do informacji zawartych  
w sprawozdaniu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4  
do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 5 pn. „Informacja 
radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu”. 
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Ad 5. 
 
Temat nie był omawiany z uwagi na nieobecność radnych powiatowych z terenu Gminy Borne 
Sulinowo.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poinformował, że w dniu dzisiejszym odbywa się także 
Sesja Rady Powiatu. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 6 pn. „Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach 
organów Rady”. 
 
 
Ad 6. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
„W okresie od ostatniej sesji odbyły posiedzenia wszystkie komisje Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie. 
 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza odbyła 1 posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się 
następująco: 
1. Ocena sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. 

2. Analiza dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat, w tym umorzenia i zwolnienia 
podatkowe za 2017 rok. 

3. Ocena realizacji zadań inwestycyjno-remontowych w zakresie utrzymania dróg, ulic i placów 
gminnych w 2017 r., plany na rok 2018. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie zwołanej na dzień 26 kwietnia 2018 r. oraz projektu uchwały w sprawie wykonania 
prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej (dot. nieruchomości gruntowej w m. Krągi dz.  
nr 331/4 – wykup od PWiK). 

 
Komisja Rozwoju odbyła 1 posiedzenie, których tematem było: 
1. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku w Gminie Borne Sulinowo za 2017 rok -sprawozdania 

komendantów Komisariatu Policji i Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie. 
2. Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2017 roku – 

informacje komendantów Komendy Powiatowej PSP w Szczecinku i Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Bornem Sulinowie. 

3. Ocena sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie działania komisji, będących przedmiotem Sesji 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie zwołanej na dzień 26 kwietnia 2018 r.  

 
 
Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenie, na którym rozpatrywała skargę na przetwarzanie 
danych osobowych przez Burmistrza Bornego Sulinowa. Stanowisko komisji w sprawie skargi 
stanowi załącznik do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia przedmiotowej skargi. 
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W dniu 13 kwietnia br. - na zaproszenie Starosty Szczecineckiego - Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie Elżbieta Niepelt uczestniczyła w Gali Konkursu "Mocarz 
Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego 2017".”. 
 
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 Radacz Halina Jaskółka powiedziała, że wielokrotnie zgłaszała drogi gminne  

i czekała z mieszkańcami, żeby je naprawić. W tej chwili te drogi gminne są praktycznie 
wyschnięte i są w miarę przejezdne. Prosiła jednak, żeby po nich przejechać (sama jeździła w 
niedzielę), bo są niektóre drogi gminne, na które się nie wjedzie niczym.  
W związku z tym zwróciła się o wyrównanie tych dróg miejscami, gdzie potrzeba, oraz ich 
utwardzenie. Wyjaśniła, że chodzi o drogę gminną pod lasem. Po tym zapytała, kiedy będzie 
robiona droga asfaltowa na Radacz Kolonię. Następnie korzystając z obecności 
przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku prosiła o wyrównanie drogi  
i wykonanie chodnika koło przystanku w Radaczu (było obiecane), a także częściowe 
połatanie drogi z Radacza do Juchowa. 
 

 Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec powiedziała, iż otrzymała pismo od 
Przewodniczącego Rady Miejskiej odnośnie funduszu sołeckiego, w którym pisze, że sołtysi 
powinni najpierw zostać przeszkoleni w tym temacie i przyglądać się jak ten fundusz sołecki 
funkcjonuje w innych gminach. Zapytała, kiedy będzie możliwość odbycia takiego szkolenia  
i co oznacza stwierdzenie, aby przyglądać się innym sołectwom, które posiadają fundusz 
sołecki. Poinformowała, że przygląda się od 2 lat Gminie Czaplinek, która ma fundusz sołecki. 
Myśli, że wystarczy już tego przyglądania, wie jak to wygląda. Zwracając się do 
Przewodniczącego RM powiedziała, iż zdanie, że kolejna rada zostanie postawiona przed 
faktem dokonanym, to jest absurdalny argument, bo każda rada może tak powiedzieć. 
Następnie zwróciła się do Pani Burmistrz i poinformowała, że Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Szczecinku sprzedało nieruchomość na terenie Sołectwa Nobliny. 
Jednocześnie powiedziała, że tę sprawę już wyjaśniła, ale chce przedstawić sytuację. PWiK  
w ogóle nie poinformowało sołectwa, że ta nieruchomość idzie do sprzedaży, z czym 
mieszkańcy sołectwa nie zgadzają się. Nieruchomość leży na terenie ich sołectwa  
i uważają, że mają prawo wiedzieć, a ponadto gmina jest akcjonariuszem w spółce. Prosiła, 
żeby następnym razem zwrócić uwagę prezesowi spółki na to, że nieruchomość została 
sprzedana a był zainteresowany mieszkaniec sołectwa. Tym bardziej, że wcześniej były 
organizowane przetargi, kwoty były absurdalne, a poszło za grosze. Dlatego mają żal, że nie 
mógł tego kupić nikt z mieszkańców. Po tym zapytała, w jakim czasie można spodziewać się 
realizacji przedsięwzięcia tj. strzelnicy Bornem Sulinowie, bo ponoć już jakieś rozmowy są 
prowadzone. 

 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odpowiedział, że w ubiegłym roku przy okazji 
funduszu sołeckiego było spotkanie z sołtysami. W różnych gminach są różne problemy 
związane z funduszem sołeckim. Zaproponował, aby po zakończeniu sesji udała się do Pani 
Skarbnik, która dokładnie wyjaśni jakie problemy występują w ościennych powiatach  
i gminach z rozliczaniem funduszu sołeckiego. Zauważył, że to nie jest tak łatwo, jak się jej 
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wydaje. Odpowiedzialność za środki, które najpierw trzeba wyasygnować z budżetu gminy, 
później zrealizować i rozliczyć, to są trzy różne aspekty funkcjonowania funduszu sołeckiego. 
Dlatego napisał tak, jak napisał. Ten obowiązek spoczywa na sołtysach, a w efekcie później 
przy podejmowaniu decyzji jaką miała podjąć Rada Miejska, komisja wypowiedziała się 
jednoznacznie i w głosowaniu znaczna liczba radnych była przeciwna podejmowaniu na 
koniec kadencji tej uchwały. To nie Przewodniczący Rady Miejskiej podejmuje bądź 
akceptuje, bądź odrzuca, tylko Rada Miejska, która jest organem kolegialnym. Radził, żeby 
przeczytać ustawę o samorządzie gminnym o obowiązkach przewodniczącego  
i o głosowaniach. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska stwierdziła, że na temat funduszu sołeckiego nie 
będzie się wypowiadać dlatego, że burmistrz co roku przygotowuje projekt uchwały  
o utworzeniu takiego funduszu. Natomiast wyłączną kompetencją Rady Miejskiej jest 
uchwalenie bądź nie funduszu sołeckiego. W dalszej kolejności udzieliła odpowiedzi na 
kwestie poruszone przez sołtysów. W sprawie drogi asfaltowej na odcinku 1200 m w Radaczu 
Kolonii powiedziała, że znaleźliśmy się na liście przyznanych środków. Wspomogliśmy się 
też wystąpieniem o środki w ramach programu przebudowy dróg gminnych dojazdowych do 
gruntów rolnych i też są przyobiecane środki na piśmie, które stanowiłyby niejako 
uzupełnienie tych 50% - uzyskalibyśmy ogólnie dofinansowanie 63%. Kiedy ukazała się lista 
rankingowa, a na tej liście byliśmy, zupełnie przypadkowo weszliśmy na stronę Wojewody  
i okazało się, że ze względu na to, iż Województwo otrzymało mniejsze środki, nasza droga 
spadła z listy rankingowej. Prosiła o interwencję Panią poseł Golińską, która zawsze na telefon 
reaguje. Była na spotkaniu z Wicewojewodą, nie było możliwości żadnego lobbowania  
i uzyskania dodatkowych środków. Jedyną nadzieją było to, że załapiemy się na dodatkowe 
środki jak odbędą się przetargi. Na dzień jej rozmowy oszczędności na przetargach wynosiły 
150.000,00zł. My potrzebowaliśmy 500.000,00zł, ale jak się okazało później – po rozmowie 
następnej z pracownikami Wojewody – np. Szczecin miał przyznane 9 mln zł, natomiast 
przetargi wyszły na 16 mln zł. Poinformowała, że ukazały się dodatkowe środki i ogłoszony 
został następny nabór. Radacz ponownie zgłosiliśmy do tego naboru, ale z dofinansowaniem 
80%. Rozstrzygnięcie ukaże się na koniec maja. Jest szansa na to - jeżeli znajdziemy 
drogowców do zrobienia - że jeszcze w tym roku tę inwestycję zrobimy.  
Odnośnie sprzedaży nieruchomości w Noblinach powiedziała, że Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku jako spółka nie ma obowiązku informowania nas  
o jakiejkolwiek sprzedaży. Natomiast gmina ma prawo pierwokupu. W tej chwili np. kiedy 
Notariusz zawiadamia nas o przedwstępnej umowie na sprzedaż jakiejś nieruchomości, my 
musimy się wypowiedzieć czy korzystamy z prawa pierwokupu. Jest dla niej bardzo 
zastanawiające, że coś zostało sprzedane, bo jak zostało sprzedane to musiał być podpisany akt 
notarialny. Jeżeli miał być podpisany akt notarialny, to my powinniśmy zostać zawiadomieni. 
Na dzień dzisiejszy mieliśmy informację o sprzedaży działki w Krągach i ma nadzieję, że 
dzisiaj Rada Miejska podejmie uchwałę w tym zakresie – skorzystamy z prawa pierwokupu. 
Wykaz do sprzedaży działek jest na stronie PWiK. Jeżeli pojawiają się jakieś działki to 
częściej jesteśmy informowani przez Notariusza. W związku z tym, że mamy punkt 
zaczepienia z Krągami, zwrócimy się pisemnie do PWiK z prośbą, żeby informowali nas  
o ewentualnych sprzedażach.  
Odnośnie poruszonej kwestii budowy strzelnicy powiedziała, że jest to bardzo fantastyczny 
pomysł, który miał być realizowany przez stowarzyszenie. Spotkaliśmy się, rozmawialiśmy 
nawet o podpisaniu porozumienia i wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia chociażby  
w sferze dokumentacji. Całość projektu to niecałe 3 mln zł, natomiast prace ziemne  
są najdroższe i pochłaniają prawie połowę tej kwoty. Nadleśniczy Nadleśnictwa Czaplinek 
spotkał się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska z Wiceprezesem Panem Wójcikiem 
i uzgodnili, że Gmina – nie stowarzyszenie – składa wniosek o sfinansowanie w ramach tzw. 
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rekultywacji terenów zdegradowanych. Poinformowała, że z takim wnioskiem wystąpimy, bo 
jest bardzo duże dofinansowanie. Projekt będzie składała „Parsęta”, a my prześlemy tylko 
program funkcjonalno-użytkowy, który będzie załącznikiem do możliwości wystąpienia z 
wnioskiem. Jeżeli ten wniosek przejdzie, wówczas będzie można zrobić całą infrastrukturę 
ziemną (wytyczenie ścieżek, obsadzenie zielenią, wyrównanie i oczyszczenie terenu) oraz 
małą architekturę. Dodała, że spotykają się dosyć często i ten wniosek dopniemy. 

 
 Sołtys sołectwa Kucharowo Roman Słomiński poruszył problem drogi Grzywnik-Kucharowo, 

która po deszczach bardzo została zniszczona. Powiedział, że na odcinku 400m woda płynęła  
i wymyła wszystką ziemię. Następnie zwrócił się do przedstawiciela dróg powiatowych  
i powiedział, że kiedyś napisali pismo w sprawie podjazdu na przystanku, poboczy, zasypania 
dziur i innych rzeczy. Poinformował, że jest jeszcze jedna dziura po przeciwnej stronie jak 
leśniczy mieszka, gdzie kiedyś było kopane pod kanalizację. Dziura była zasypywana 
kilkakrotnie, pomimo tego dziura nadal jest. We wsi nie ma możliwości, żeby samochodem 
osobowym wyminąć się jak ktoś wiezie drzewo dużym samochodem, bo nie ma pobocza. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że ta droga jest wpisana do 
zadań, które będziemy realizować. O remont tej drogi zwracali się mieszkańcy, również były 
zgłoszenia telefoniczne. Jest przewidziany remont bieżący, ale nie będzie to jakaś super 
asfaltówka albo kruszywo zwalcowane. Prosiła o cierpliwość. Po tym przypomniała, że 
zaczynaliśmy w tym roku z budżetem na drogi gminne w wysokości 450.000,00zł, 
zwiększyliśmy do 600.000,00zł, natomiast w tej chwili mamy wpisane na remonty dróg środki 
w kwocie 900.000,00zł. Powiedziała, że jesteśmy w stanie zrobić coś na drogach gminnych, 
tylko nie ma kim, bo trudno zdobyć jakąkolwiek firmę drogową. Przewidujemy wykonanie  
w tym roku 5 odcinków dróg w asfalcie: dwa w Jeleniu, jeden w Krągach, dwa w Bornem 
Sulinowie (przed pocztą i za pocztą). Jeżeli będą firmy drogowe, to w tym roku jesteśmy  
w stanie zrealizować najpilniejsze potrzeby. Poinformowała, że posiada bardzo mocno 
przeanalizowane nasze potrzeby drogowe, na które potrzeba 30 mln zł. Żeby zrobić drogi  
w stanie naprawczym (drobne remonty) potrzebujemy 3 mln zł, a w tym roku mamy 
900.000,00zł. 
 
Sołtys sołectwa Kucharowo Roman Słomiński zapytał, czy ich drogę można podciągnąć pod 
drogę dojazdową do pól. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że można. Jednocześnie 
stwierdziła, że co roku korzystamy z takiej formy pomocy, ale na każdą drogę po kolei. 
 

 Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec zabrała głos w imieniu wszystkich sołtysów. 
Powiedziała, że dzisiaj otrzymali pismo, w którym mówi się o szacowaniu szkód i przedstawia 
sołtysów jako przedstawiciela gminy w szacowaniu szkód wyrządzonych przez zwierzynę 
leśną. Nakazuje się też sołtysom zawiadamianie właściciela albo posiadacza gruntów rolnych 
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku. Zapytała jakim prawem nie 
znając się kompletnie, ma szacować szkody i jeszcze zawiadamiać kogoś. Co w sytuacji, kiedy 
urzędnik zadzwoni do niej i poinformuje ją o takiej sytuacji, natomiast ona odpowie, że 
przykro jej bardzo, ale się na tym kompletnie nie zna i nie będzie w tym uczestniczyła. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że to jest temat, który wrócił jak 
bumerang, kolejny jakiś bubel ustawowy. Poinformowała, iż wczoraj Pani Wiceminister 
Środowiska wypowiadała się na ten temat i że będą zmiany w ustawie Prawo łowieckie. Samo 
wystąpienie było na wniosek buntu sołtysów, którzy powiedzieli, że nie będą jeździć  
i wyceniać szkód. Ostateczna odpowiedzialność spada na nadleśnictwa, bo nasz Nadleśniczy 
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był u niej i pytał, czy dajemy sobie radę. Prosiła, żeby poczekać i nie denerwować się. 
Zobaczymy jakie zmiany nastąpią; wiemy, że coś jest nie tak. 
 

Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 8 pn. „Wolna Trybuna”. 
 
 
Ad 8. 
 
Przed zabieraniem głosu Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przypomniał, że zgodnie ze 
statutem Gminy Borne Sulinowo czas wypowiedzi jest ograniczony. Prosił wszystkich chętnych 
do zabierania głosu o respektowanie tego prawa. 
 
W punkcie sesji pn. "Wolna Trybuna" głos zabrali: 
 
 Przedstawiciel dzierżawców działek w Krągach Michał Galas powiedział, że w styczniu tego 

roku podwyższono opłaty dzierżawne. Dotychczasowa stawka wynosiła 0,12 zł  za m2, obecna 
stawka wynosi 0,53 zł za m2. Jest to dosyć duża różnica, bowiem nastąpił 4-krotny wzrost. 
Przykładowo za działkę 400 m2 płacili około 50,00zł, obecnie będzie to kwota ponad 200,00zł. 
Poinformował, że dzierżawcami działek są w większości emeryci i w tej chwili kilka osób już 
zrezygnowało z uprawiania tych działek. Działki w Krągach to są piaski, brak jest wody  
i prądu, nie mówiąc już o drogach i ścieżkach, przez które trudno przejechać. Stwierdził, że 
dzierżawcy działek w Krągach nie użytkują ich dla zysku, tylko traktują je jako hobby (ruch 
na świeżym powietrzu, relaks). Zapytał, czym kierowała się Rada podwyższając tak 
drastycznie stawki. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odpowiedział, że w Krągach nie dzierżawicie 
działek, tylko grunt rolny. To nie są działki, tylko grunt rolny będący własnością gminy  
i jesteśmy zobligowani stosować ustawy nie związane z ogrodami działkowymi, tylko  
z gruntami rolnymi. Jest to podstawowe wyjaśnienie, bo na terenie Gminy Borne Sulinowo 
działki w Krągach nie kwalifikują się jako ogrody działkowe. 
 
Barbara Krakowska powiedziała, że to miały być ogródki działkowe, tylko każda zmiana na 
stanowisku burmistrza nigdy do tego nie przykłada ręki, nikt o tym nie chce wiedzieć. 
Ogrodzone było jako ogródki działkowe płotem, pompa postawiona, wytyczono działki po 
400 m2, ale nie wolno było na tych działkach postawić płotu, nie wolno było posadzić 
drzewka, nie wolno było nic zrobić, nawet jakiegokolwiek ogrodzenia. Miały to być działki 
doprowadzone do prawdziwych działek, tylko każda zmiana burmistrza lekceważy to 
wszystko. To jest wstyd dla tych ludzi, którzy ich wykiwali. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski wyjaśnił kolejny raz, że jak mieli przedstawione 
umowy dzierżawy to w nich było ściśle sprecyzowane co dzierżawią. Prosił, żeby zapoznali 
się i przeanalizowali zapis dzierżawy. Gmina, jeżeli dzierżawi jakiś teren to na ściśle 
określony czas. To nie jest dzierżawa wieczysta bądź dzierżawa na lat 50 itd. Zmiany, które 
mogą występować w przyszłości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
mogą prowadzić do pewnych skutków w określonym terenie. Z tego względu to użytkowanie 
jest tylko czasowe. Te umowy były jednak wielokrotnie przedłużane, bo jak mijał termin 
dzierżawy, to Rada Miejska podejmowała uchwałę o przedłużeniu dzierżawy tych terenów. 
Podkreślił, że nikt nie zamierza ich pozbawiać tego, nie ma takich intencji. Jeszcze raz 
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przypomniał, że to nie są w rozumieniu prawnym ogrody działkowe, tylko grunt rolny, 
którego są czasowymi dzierżawcami.  
 
Michał Galas przypomniał, że przy podpisywaniu umowy było 0,12 zł, po roku podwyższono 
o 1 grosz, później przez kilka lat nie podwyższano, a teraz nastąpiła drastyczna podwyżka. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych górne stawki ustala Minister Finansów i gmina ma obowiązek egzekwować 
najwyższe stawki, czego w praktyce nie robi. Natomiast różnica między najwyższą stawką, 
którą proponuje minister, a tą, którą przyjmuje Rada Miejska, jest później odejmowana  
z subwencji ogólnej, czyli działa niekorzystnie na budżet gminy. 
 
Dzierżawca działki w Krągach powiedziała, że ona np. chciałaby przepisać działkę córce, ale 
nie może, bo musi działkę oczyścić. Ma posadzone drzewka i działka jest ogrodzona. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski jeszcze raz powiedział, że ma ona umowę 
dzierżawy, w której wyraźnie jest odnotowane co można zrobić. W sesji uczestniczy 
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, która może jasno, czytelnie i doskonale 
wyjaśnić na podstawie umowy, co dzierżawcy działek w Krągach mogą zrobić. Jeżeli oddaje 
się jakąś rzecz, miejsce, plac, teren dzierżawcy, to na określonych warunkach. To nie jest ich 
własność, a gmina jest reprezentantem wszystkich mieszkańców. Musimy trzymać się ściśle  
i literalnie prawa oraz przestrzegać tego prawa. Jeżeli ktoś wybuduje sobie coś bez zgody 
właściciela tego terenu, to co - gmina ma później płacić odszkodowania. Jeśli ktoś łamie 
prawo i postępuje wbrew temu co wcześniej podpisał, to są skutki prawne. Przyznał, że nie 
zna treści tych umów, ale obecna Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami może się 
w tej kwestii wypowiedzieć. Po tym zwrócił się do Pani Kierownik o wyjaśnienie tej kwestii. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Aneta Lisowska stwierdziła, że 
wielokrotnie na ten temat rozmawiano. Zwracając się do obecnych dzierżawców powiedziała, 
iż jeżeli chcą uzyskać bliższych informacji, zaprosiła do swojego referatu, który jest otwarty 
na rozmowy z nimi w celu wyjaśnienia kwestii budzących wątpliwości, np. dlaczego tak 
funkcjonuje umowa dzierżawy, że nie mogą na dowolnie wskazaną osobę przekazać działki. 
Powiedziała, że to są umowy cywilnoprawne łączące samorząd z konkretną osobą. Gmina 
wiąże się umową z konkretnym podmiotem, czy też osobą fizyczną i jeżeli umowa wygasa to 
zawiera się kolejną umowę z kolejnym podmiotem. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że ta dyskusja sprowadza się do 
jednego – do wyjaśnienia pewnych rzeczy, a to nie jest miejsce, żeby rozstrzygać określone 
sformułowania. 
 
Barbara Krakowska powiedziała, iż były Burmistrz Chrzanowski obiecał im, że te tereny 
zostaną przekształcone na działki. Wierzyli mu na słowo. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że nas obliguje prawo i przestrzeganie 
tego prawa. Gmina nie może działać wbrew obowiązującemu prawu. 
 

 Grzegorz Natkański powiedział, że wysłuchał informacji na temat budowy jakiejś strzelnicy. 
Poinformował, że taka strzelnica gotowa, obwałowana z piwnicami, znajduje się  
w miejscowości Kiełpino. Ci, co strzelają, łatwo mogą dojechać samochodem, trzeba tylko 
krzaki wyciąć i będzie można strzelać. Następnie powiedział, że chce wypowiedzieć się na 
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temat dróg. O znaczeniu dróg dla życia mieszkańców poszczególnych miejscowości oraz 
rozwoju gospodarczego nie trzeba nikogo przekonywać. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przerwał wypowiedź Pana Grzegorza Natkańskiego 
i powiedział, że jeśli chce złożyć jakiś elaborat, to prosił, żeby wcześniej składał tego rodzaju 
pisma. Pismo takie prześlemy wszystkim radnym, bo czas i miejsce na sesji nie jest od tego, 
żeby wysłuchiwać przemówień, tylko konkretnych problemów. Skupiamy się tutaj na 
konkretnych sytuacjach i staramy się na bieżąco je rozwiązywać. Zwracając się do Grzegorza 
Natkańskiego powiedział, że był przecież przewodniczącym rady i wie, jak to funkcjonuje. 
Prosił go, żeby skrótowo przeszedł do zadawania pytań bądź przedstawiania problemów. 
 
Grzegorz Natkański kontynuował swoje wystąpienie. Powiedział, że droga potrzebna jest 
każdemu od urodzenia do śmierci, w każdy dzień i o każdej porze. Z tych właśnie powodów 
należy wykazywać szczególną troskę o stan dróg poprzez modernizacje, konserwacje, 
dostosowanie do istniejących potrzeb użytkowników. Jak wiemy ciężar odpowiedzialności za 
utrzymanie dróg spoczywa na instytucjach państwowych oraz samorządowych. Instytucje te  
w celu zapewnienia odpowiednich warunków drogowych winny asygnować odpowiednie 
środki finansowe i traktować je priorytetowo. Z obserwacji a także opinii mieszkańców 
wynika, że nakłady budżetowe na utrzymanie dróg są niewystarczające. Wytworzyła się 
dysproporcja pomiędzy nakładami na utrzymaniem dróg a eksplozją motoryzacyjną. Zjawiska 
tego instytucje odpowiedzialne nie przewidziały, pozostając w tyle za potrzebami. W ostatnich 
latach wielokrotnie zwiększyła się ilość środków transportu drogowego, a pojazdy ciężarowe 
stały się wysokotonażowe, co ma duże znaczenie dla eksploatacji dróg, zwłaszcza lokalnych  
o niższej kategorii. Powiedział, że jest mieszkańcem małej miejscowości i na podstawie 
własnych obserwacji zgłasza wnioski dotyczące uczęszczanej drogi przez mieszkańców wsi 
Kiełpino – drogi na odcinku Ostropole-Silnowo: 
1. Wniosek o oczyszczenie rowów odwadniających w miejscach podtopienia tej drogi. Na 

drodze Ostropole-Silnowo, występuje co najmniej pięć miejsc podtopienia jezdni na skutek 
niedrożności rowów odwadniających. W dwóch miejscach nastąpiła deformacja jezdni - jej 
ugięcie na skutek rozmiękczenia drogi zalegającą w rowach wodą. Powiatowy Zarząd 
Dróg zamiast udrożnienia rowów odwadniających ustawił znaki ograniczenia prędkości – 
stan taki trwa wiele lat. Koszty udrożnienia rowów są niewątpliwie nieporównywalnie 
niższe niż remont zdeformowanej drogi. 

 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przerwał wystąpienie Grzegorza Natkańskiego  
i prosił, żeby przeszedł do rzeczy. W statucie jest wyraźnie napisane, że czas wypowiedzi nie 
może przekraczać 5 minut. 
 
Grzegorz Natkański kontynuował swoje wystąpienie. W zakresie warunków technicznych 
drogi wniósł o utwardzenie pobocza drogi na odcinku Kiełpino skrzyżowanie z drogą  
z Juchowa. Na wskazanym odcinku droga ma szerokość około 3 m. Droga posiada 
nieutwardzone pobocze. Mijające się pojazdy nie mieszczą się na jezdni i jeden z nich zjeżdża 
na pobocze nieutwardzone. W okresie wczesnowiosennym lub jesiennym pobocze jest 
rozjeżdżane, co dla pojazdów osobowych w niektórych miejscach stanowi trudność 
przejechania i zagraża bezpieczeństwu ruchu. W ustawie o drogach wykazano, że pas ruchu 
dróg lokalnych wynosi minimum 2,75 m, co przy jezdni dwupasmowej winno wynosić 5,5 m. 
Wynika z tego, że prace poszerzające jezdnię winny być podjęte niezwłocznie. 
Po tym zwracając się do obecnego na sesji Zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 
powiedział, że to on 8 czy 9 lat temu na tej sali obiecał, że w roku, kiedy ta wypowiedź padła, 
będzie ta sprawa załatwiona i zrobiona. Nie wie, czy chodziło o mydlenie oczu, czy też 
rzeczywiście miał takie zamiary. 
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Następnie w zakresie eksploatacji dróg lokalnych zwrócił się o ustanowienie zasad korzystania 
z dróg lokalnych przez wysokotonażowe środki transportu drogowego. Transport ciężarowy  
w obecnym czasie cechują duże ładowności sięgające 20 i więcej ton. Większość dróg 
lokalnych nie jest przystosowana do takich obciążeń, co objawia się tworzeniem kolein, 
wybojów, zagłębień, czyniąc drogę bezużyteczną dla innych użytkowników. Tam, gdzie 
mieszka jest taka droga, na której kilkanaście samochodów poobrywało miski olejowe dlatego, 
że tak głębokie są te koleiny. Powiedział, że posiada świadomość trudności tego problemu, ale 
oczekuje stanowiska Powiatowego Zarządu Dróg oraz Urzędu Miejskiego w tej sprawie. 
Poinformował, że wystąpienie jego jest zgodne z art. 63 Konstytucji RP oraz rozdziałem 8 
KPA. W związku z tym zwrócił się o przesłanie wyciągu z protokołu dzisiejszej sesji Rady 
Miejskiej w zakresie wyżej wymienionym do Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku 
celem rozpatrzenia wniosków w trybie rozdziału 8 KPA. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwracając się do Grzegorza Natkańskiego 
stwierdził, iż wydaje mu się, że jednej rzeczy zabrakło tj. skąd wziąć środki na to, żeby spełnić 
wszystkie wymogi konstytucyjne i prawne związane z drogami. Chciałby usłyszeć, gdzie jest 
to cudowne lekarstwo, czyli pieniądze, żeby rozwiązać ten problem. Pan jako były 
przewodniczący doskonale wie i zdaje sobie sprawę z sytuacji i Powiatowego Zarządu Dróg  
i skali potrzeb jeśli chodzi o drogi lokalne. Kolejne rządy obiecują „gruszki na wierzbie”, 
kolejne środki na drogi lokalne. Upływa czas i co się zmienia, że stan tych dróg pogarsza się. 
Natomiast w naszej gminie – co trzeba odnotować jako pozytywny aspekt – robimy drogi 
własnym sumptem, korzystając z różnych środków. Przypomniał, że przez ponad 40 lat  
w Gminie Silnowo, wcześniej w Gminie Łubowo i Gminie Krągi, wybudowano jeden odcinek 
drogi i niech to będzie zakończenie dyskusji na ten temat. Jak Pan dyrektor PZD chciałby się 
odnieść do wypowiedzi Pana Grzegorza Natkańskiego to bardzo proszę. 
 
Zastępca Dyrektora PZD Marek Ziomek powiedział, że 1 km przebudowy drogi kosztuje  
1 mln zł. W powiecie mają ponad 500 km dróg. Jest to kwota niewyobrażalna na dzisiejsze 
czasy, żeby przystosować te drogi do takiego ruchu, jaki byśmy sobie marzyli. Podkreślił, że 
jest to problem finansów i nic więcej. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwracając się do Grzegorza Natkańskiego 
powiedział, że to jest odpowiedź na pańskie pytania. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, że w sprawozdaniu Burmistrza z działalności 
w okresie międzysesyjnym jest zawarta informacja na temat utrzymania dróg. Zwrócił uwagę 
na to, że w 2017 roku gmina wydawała 474.000,00zł na remonty dróg lokalnych, natomiast  
w tej chwili już mamy 900.000,00zł. W poprzednich latach, na samym początku jak Pan 
Grzegorz Natkański był przewodniczącym rady, było 150.000,00zł, później było 300.000,00zł 
i koło tej kwoty przez wiele lat się kręciliśmy. Ten rok jest wyjątkowy, bo możemy większe 
pieniądze przeznaczyć na drogi. W sumie na drogi przeznaczyliśmy środki własne w kwocie 
1.400.000,00zł, w tym udział 500.000,00zł na Radacz. Stwierdził, iż wreszcie w tym roku 
osiągnęliśmy wskaźnik, o którym Pan Grzegorz Natkański - jak był przewodniczącym - 
mówił. 
 
Radna Irena Lis powiedziała, że ma mieszane uczucia i odniosła się do wypowiedzi Pana 
Natkańskiego. Stwierdziła, że nie trzeba przeczytać książki, żeby umieć zadać pytanie. Tyle 
czasu nam to zajęło, a można było zadać 3 jakieś wnioski, które Pan Natkański ma zapisane. 
Powinien konkretnie powiedzieć o co mu chodzi i nie zabierać nikomu czasu. Wtedy byłoby to 
niezawiłe, nie książka, a konkretnie zadane pytanie, odpowiedź. Na koniec podkreśliła, że 
takie są jej przemyślenia. 



13 
 

 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iż starał się zdyscyplinować Pana 
Natkańskiego, ale nie udało się kolejny raz. Prosił o syntetyczne zadawanie pytań, ale niestety 
musieliśmy usłyszeć to, co Pan Natkański przygotował. Jest tym zdumiony, bo Pan Natkański 
jako doświadczony samorządowiec kolejny raz nadużywa cierpliwości i przywileju jakim jest 
Wolna Trybuna. 
 
Pan Grzegorz Natkański powiedział, że może mówić, co mu się podoba. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odpowiedział, że tak, ale pod warunkiem, że jest to 
zgodne z obowiązującym prawem, a Pan złamał po raz kolejny statut Gminy Borne Sulinowo  
i przekroczył limit czasu. 

 
Więcej głosu w Wolnej Trybunie nie zabierano. 
  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „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.”. 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali bardzo dobrze  
i syntetycznie przygotowane wraz z pełnymi statystykami informacje na temat stanu 
bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo za 2017 rok.  
Powyższe informacje stanowią załączniki nr 5 i nr 6 do protokołu. 
Powiedział również, że problematyką bezpieczeństwa pożarowego zajmowała się Komisja 
Rozwoju Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie i zwrócił się do przewodniczącego komisji  
o opinię. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 
 "Komisja Rozwoju otrzymała informacje na temat bezpieczeństwa Gminy Borne Sulinowo  
w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2017. Informacje pisemne przedstawione przez 
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku, uzupełnione przez Komendanta 
Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  
w Bornem Sulinowie Pana Tomasza Muryna są wyczerpujące i szczegółowo przedstawiają 
zadania do realizacji oraz rzeczywisty zakres czynności, jakie podejmują jednostki PSP oraz OSP 
na terenie Gminy Borne Sulinowo. Bardzo niepokojącym sygnałem jest znaczne obniżenie dotacji 
dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co może 
doprowadzić do uniemożliwienia właściwej działalności i odpowiedniego poziomu 
funkcjonowania tych jednostek. Taki stan rzeczy powoduje rozważanie opcji wystąpienia  
z KSRG. 
Podczas rozmowy z Komendantem Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
uzyskano informację, że problemem są nowe kadry, które zasilałyby poszczególne jednostki.  
Jest coraz więcej zadań do realizacji, ale niestety brakuje strażaków ochotników podczas działań 
do obsady pojazdu pożarniczego. Pozytywnym akcentem i sukcesem jest pozyskanie nowego 
samochodu dla jednostki OSP w Juchowie, co rozwiązało długoletni problem z odpowiednim jej 
funkcjonowaniem. 
Po wysłuchaniu Komendanta Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
komisja uważa za zasadne podjęcie działań mających na celu wypracowanie odpowiednich 
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procedur i zasad postępowania, a także zapewnienia pewnych środków trwałych w przypadku 
wystąpienia negatywnych zjawisk pogodowych - nawałnicy i np. odcięcie dojazdu do Bornego 
Sulinowa poprzez powalenie drzew, jak to miało miejsce w województwie pomorskim  
i kujawsko-pomorskim. 

Widać zmianę kategorii zdarzeń, gdyż mniej jest pożarów, a więcej zdarzeń drogowych 
oraz podejmowanych działań związanych z usuwaniem skutków zjawisk pogodowych.  

Członkowie jednostek OSP biorą udział w działaniach na rzecz gminy poprzez 
zabezpieczenia imprez masowych o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym. 

Za bardzo pozytywne działania Komisja Rozwoju uznała podejmowane kroki i wysiłki 
gminy oraz poszczególnych jednostek OSP z terenu Gminy Borne Sulinowo na rzecz 
odpowiedniego wyposażenia w sprzęt, co pozwoli utrzymywać gotowość operacyjną do udziału  
w działaniach ratowniczych, chociaż komisja zdaje sobie sprawę ze skali oczekiwań i potrzeb. 
Godnym odnotowania jest fakt, że strażacy ochotnicy z terenu naszej gminy biorą udział  
w szkoleniach oraz ćwiczeniach, mających za zadanie podniesienie poziomu wyszkolenia  
i przygotowania do rzeczywistych działań. Jednostki OSP planują i podejmują rozmowy w celu 
uczestnictwa w różnych ćwiczeniach z zakresu działań medycznych czy ratownictwa wodnego. 

Za bardzo ważne komisja uważa przeprowadzanie przez Komendę Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej w Szczecinku czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach użyteczności 
publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz produkcyjno-magazynowych, jak również 
przeprowadzanie wielu działań prewencyjnych, mających na celu profilaktykę i zapobieganie 
występowania zagrożeń pożarowych.  

Komisja uznaje za konieczne i uzasadnione podjęcie kroków wspólnie  
z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku, mających na celu sprawdzenie 
sprawności oraz wydajności hydrantów na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

Zwraca także uwagę na konieczność kontynuowania w ramach możliwości i posiadanych 
środków doposażenia jednostek w sprzęt ratowniczy i gaśniczy niezbędny do wykonywania zadań 
przez jednostki OSP. 

Reasumując Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła działania na rzecz bezpieczeństwa 
pożarowego w Gminie Borne Sulinowo, podejmowane zarówno przez Komendę Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku, jak i funkcjonujące na terenie Gminy Borne Sulinowo 
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś ma uwagi do przedstawionych 
informacji. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 10 pn. „Stan porządku  
i bezpieczeństwa publicznego za 2017 rok oraz określenie zagrożeń i osiągniętych wyników - 
sprawozdania komendantów Komisariatu Policji i Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie.”. 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski na wstępie podziękował komendantom za 
przedstawienie bardzo wyczerpujących informacji i statystyk w odniesieniu do roku minionego,  
a również w odniesieniu do lat poprzednich. Dzięki tym statystykom radni mieli doskonałą 
możliwość zaobserwowania tendencji w łamaniu prawa bądź też skuteczności ich pracy. 
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Sprawozdania na temat stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2017 rok przygotowane 
przez komendantów Komisariatu Policji i Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie, stanowią 
załączniki nr 8 i nr 9 do protokołu. 
Powiedział również, że problematyką porządku i bezpieczeństwa publicznego zajmowała się 
Komisja Rozwoju Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie i zwrócił się do przewodniczącego 
komisji o opinię. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 

"Podczas posiedzenia członkowie Komisji Rozwoju mieli możliwość wysłuchania 
Komendantów Komisariatu Policji i Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie, którzy uzupełnili 
przedstawione na piśmie sprawozdania dotyczące codziennej działalności, a także 
podejmowanych działań w kierunku poprawy bezpieczeństwa obywateli i wykonanych czynności 
mających na celu utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo. Komisja 
została poinformowana o zagrożeniach występujących na terenie Gminy Borne Sulinowo, 
popartych danymi statystycznymi, z których wynika, iż poziom zdarzeń kształtuje się na 
podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. Działania komendantów i funkcjonariuszy skupiają się 
na działaniach prewencyjnych i podejmowaniu współpracy z instytucjami mogącymi wpłynąć na 
podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli oraz poprawy porządku i bezpieczeństwa 
publicznego. 

W celu zapobiegania eskalacji występujących zagrożeń, w tym szczególnie przestępstw  
i wykroczeń, policjanci tutejszej jednostki wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej 
Policji w Szczecinku i Strażą Miejską w Bornem Sulinowie realizowali szereg czynności 
ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa, tj. od typowych czynności operacyjno-
rozpoznawczych poprzez dochodzeniowo-śledcze, do spotkań prewencyjnych w placówkach 
oświatowych czy spotkań dzielnicowych z mieszkańcami. Duża ilość patroli powoduje 
ograniczenie zjawisk i zachowań negatywnych czy patologicznych. Komisja zwraca uwagę na 
bardzo dobrą współpracę i wspólne działania Policji i Straży Miejskiej w miarę możliwości 
kadrowych w tym obszarze. Działania te mają również bardzo pozytywny oddźwięk nie tylko  
w faktycznej poprawie bezpieczeństwa, ale również wizerunkowy, bo wpływają na poczucie 
bezpieczeństwa przeciętnego Kowalskiego. 

W obszarze infrastruktury również nastąpiły zmiany, wykonano remont orynnowania 
budynku Komisariatu w Bornem Sulinowie i prowadzone są działania w kierunku doprowadzenia 
w pewnej pespektywie czasowej do wykonania termomodernizacji obiektu. Powyższe 
pozwoliłoby na poprawę warunków pracy funkcjonariuszy Policji i rozwiązałoby definitywnie 
problem stanu technicznego budynku. Zakupiono nowy radiowóz przy udziale finansowym 
samorządu Gminy Borne Sulinowo, co wpłynęło na poprawę pracy policjantów na obszarze 
działania komisariatu. Komendant Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie podziękował za 
okazaną pomoc i zrozumienie trudnej specyfiki służby oraz okazane wsparcie finansowe. 
Komendanci zwrócili uwagę na potrzebę utrzymania wysokiej jakości obsługi mieszkańców oraz 
utrzymania wysokiego poziomu współpracy z lokalnym samorządem i instytucjami mogącymi 
wpłynąć na poziom bezpieczeństwa i porządku prawnego. 

Komisja na posiedzeniu poruszyła problem dewastacji, niszczenia i nieestetycznego 
wyglądu pustostanów. Uzyskano informację o działaniach podejmowanych w tym zakresie przez 
Straż Miejską w Bornem Sulinowie. Z niepokojem przyjęto informację o olbrzymim problemie  
z egzekwowaniem obowiązków od właścicieli nieruchomości, bardzo często wynikającym  
z braku możliwości kontaktu z właścicielami, którzy są nieosiągalni, co powoduje trudności  
w rozwiązaniu tej problematyki. Radni uzyskali także informację o szerokim spectrum zadań do 
wykonania przez Straż Miejską. 

Reasumując podkreślić należy ogromny wkład funkcjonariuszy Komisariatu Policji  
i Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku 
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publicznego na terenie Gminy Borne Sulinowo, zarówno w czynności prewencyjne typu 
policyjnego, jak i inne czynności profilaktyczne, i pozytywnie oceniła te działania.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
W uzupełnieniu dodał, że wysoko jest oceniana praca Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie  
i funkcjonariuszy, którzy w nim pracują. Oficjalnie pogratulował Komendantowi Panu 
Jarosławowi Bastkowi awansu na Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Szczecinku.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy w sprawie tego punktu ktoś chce zabrać 
głos. 
 
Komendant Powiatowy Policji Andrzej Dziemianko podziękował za współpracę oraz za wsparcie 
finansowe przy zakupie samochodu. Podziękował za codzienne wspieranie przy różnych drobnych 
sprawach, ale dzięki temu w wielu sytuacjach Komisariat Policji w Bornem Sulinowie poprawił 
wygląd. Prawdą jest, że podejmuje działania w kierunku termomodernizacji i chciałby 
przeprowadzić prawdziwą termomodernizację. Ma obiecane wsparcie od Starosty i myśli, że Rada 
Miejska w Bornem Sulinowie wspólnie z burmistrzami też wesprze te działania. Potwierdził, że 
20 kwietnia br. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, na jego wniosek, wydał rozkaz  
o powierzeniu obowiązków I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Szczecinku 
podinspektorowi Jarosławowi Bastek z dniem 1 maja 2018 r. Z tym też dniem będzie jego 
zastępcą, ale również będzie na pewno się troszczył o to, co się dzieje w Bornem Sulinowie, bo 
jest mieszkańcem tego miasta. Ze swojej strony stara się, żeby w Komisariacie w Bornem 
Sulinowie była pełna obsada. Jednak ruchy kadrowe, które nastąpiły, mogą powodować, że przez 
jakiś czas będą luki. Na miejsce podinspektora Bastka przychodzi aspirant sztabowy Stanisław 
Bochenek, doświadczony policjant z 25-letnim stażem pracy. Myśli, iż sobie poradzi i ma 
nadzieję, że uzyska wsparcie od Wysokiej Rady. Na koniec jeszcze raz podziękował za pomoc  
i wsparcie. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że zrobiła się bardzo przyjemna atmosfera. 
Po tym wyraził wdzięczność i złożył podziękowania służbom mundurowym za to co robią, za 
służbę. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „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.”. 
 
 
Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że na sesji padło szereg pytań i uwag, 
zgłoszonych przez sołtysów i Pana Grzegorza Natkańskiego. 
Radni otrzymali także krótką informację pisemną z Powiatowego Zarządu Dróg zawierającą 
wykaz wykonanych robót w 2017 roku na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Powiedział też, że na sesji gościmy Zastępcę Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku 
i będzie można spytać o drogi powiatowe usytuowane na terenie Gminy Borne Sulinowo. Zapytał, 
czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie. 
 



17 
 

Radny Mariusz Gorgol powiedział, że z tego co słyszał będzie remont drogi krajowej nr 20  
w miejscowości Śmiadowo. Część transportu pójdzie przez Borne Sulinowo w kierunku 
Szczecina, a część pójdzie drogą z miejscowości Jeleń przez Ciemino i Łączno. Mieszkańcy 
zasygnalizowali problem, bowiem niektórzy mieszkańcy posadzili w pasie drogowym krzewy  
i drzewa, które stanowią teraz zagrożenie, szczególnie przy wysokotonażowych samochodach. 
Uważa, że należy się przyjrzeć, co jest w pasie drogowym posadzone i usunąć, bo to stwarza duże 
niebezpieczeństwo. 
 
Radna Elżbieta Niepelt powiedziała, iż przychyla się do prośby zgłoszonej zarówno przez Panią 
sołtys Sołectwa Radacz, jak i sołtysa Sołectwa Kucharowo. Zdaje sobie sprawę, że środki 
finansowe są ograniczone, jednak te najbardziej niebezpieczne miejsca - w miarę możliwości - 
prosiła, żeby przyjechać i zobaczyć, bo są w całej gminie takie miejsca, które wymagają 
niezbędnych działań ze względu na bezpieczeństwo. 
 
Zastępca Dyrektora PZD Marek Ziomek odpowiedział, że starają się likwidować takie miejsca.  
W tym roku na pewno zrobią pobocza z Jeziorek w kierunku Juchowa. Powiedział, że  
w przekazanym wykazie nie podali inwestycji, która będzie realizowana w miejscowości Jelonek 
– zrobią 300 m porządniejszej drogi szutrowej. Poinformował, że mieli robić pobocza na drodze 
betonowej z Bornego Sulinowa, ale teraz będzie tu puszczony ruch samochodów ciężarowych, 
dopóki nie skończy się inwestycji na drodze w Śmiadowie. 
 
Radny Dariusz Palicki powiedział, że w związku z inwestycją w Śmiadowie większy i wzmożony 
ruch samochodowy będzie odbywał się na trasie Krągi-Borne Sulinowo. Poinformował, że na 
dzień dzisiejszy jest dużo ubytków w nawierzchni bitumicznej, szczególnie na odcinku między 
Bornem Sulinowem a pomnikiem z pepeszą, gdzie jest mnóstwo dziur. Zapytał, czy  
w najbliższym tygodniu planują, żeby to jakoś uzupełnić. 
 
Zastępca Dyrektora PZD Marek Ziomek odpowiedział, że te rzeczy będą na bieżąco robić.  
W tej chwili pogoda jest deszczowa i nie bardzo mogą wykonywać łatanie tych dziur. 
 
Radny Arkadiusz Malarski zwrócił uwagę na kwestię porządku przy drogach powiatowych. Droga 
z Silnowa do miejscowości Dąbie i do Juchowa jest potwornie zaśmiecona. Przyznał, że w tym 
roku było jakieś sprzątanie częściowe, ale dalej to wygląda jak jeden wielki śmietnik. W związku 
z tym prosił o jej posprzątanie. Przypomniał, że w ubiegłym roku była o tym mowa i PZD 
zobowiązał się, że będzie posprzątane. Ponadto prosił, żeby zwrócić uwagę na to, że  
w miejscowości Silnowo jest bardzo duże natężenie ciężkiego sprzętu na drodze powiatowej, 
który przez miejscowość przejeżdża z racji remontu linii kolejowej. Po zimie były dziury łatane, 
ale nadal są. Prosił, żeby na to zwrócić uwagę. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zwracając się do Zastępcy Dyrektora PZD 
powiedziała, że jest temat, którzy do końca nie jest załatwiony i prosiła, żeby sobie go bardzo 
skrzętnie zanotował, a mianowicie bardzo niebezpieczny wyjazd z Kiełpina (tam gdzie jeździ 
autobus). Chodziło o rozgraniczenie, które jest zrobione. Teraz jest prośba o zaplanowanie tej 
inwestycji. 
 
Zastępca Dyrektora PZD Marek Ziomek odpowiedział, że w tym roku robią uproszczoną 
dokumentację, bo nie mają pieniędzy w budżecie na to zadanie. W przyszłym roku być może uda 
się to zrobić, bo są to niewielkie pieniądze. Mają to na uwadze. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 12 pn. „Informacja na temat 
utrzymania dróg, ulic i placów gminnych, realizacja zadań inwestycyjno-remontowych w 2017 r., 
plany na rok 2018.”. 
 
 
Ad 12. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że tematem utrzymania dróg, ulic i placów 
gminnych zajmowała się Komisja Budżetowo-Gospodarcza. 
Informacja pisemna na temat utrzymania dróg, ulic, placów gminnych i realizacji zadań 
inwestycyjno-remontowych w 2017 r., planów na rok 2018, przygotowana przez Kierownika 
Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, stanowi załącznik nr 11 do 
protokołu. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański przeczytał opinię o treści: 

"Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się z informacją na temat utrzymania dróg, 
ulic, placów gminnych i realizacji zadań inwestycyjno-remontowych w 2017 roku oraz 
planowanych zadań na 2018 rok. 

Przewidziane do wykonania zadania w 2017 roku zostały zrealizowane zgodnie  
z ustalonym planem w odniesieniu do przyjętych w budżecie Gminy Borne Sulinowo środków 
finansowych na te zadania. 

Zdaniem komisji podejmowane zadania inwestycyjno-remontowe w zakresie dróg 
gminnych są zadowalające w stosunku do możliwości finansowych. 

Planowane na 2018 rok zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych również zostały 
dostosowane do uchwalonych w budżecie Gminy Borne Sulinowo środków finansowych. 
 Na podkreślenie zasługuje fakt, iż corocznie wyraźnie zwiększa się ilość środków 
finansowych przeznaczanych na remonty i przebudowy dróg gminnych, dzięki czemu można 
będzie zrealizować więcej remontów dróg o nawierzchniach gruntowych i szutrowych, jak 
również wykonać nowe nawierzchnie asfaltowe. 
 

Reasumując Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała realizację zadań 
dotyczących utrzymania dróg gminnych w 2017 roku oraz planowane i częściowo zrealizowane 
zadania w tym zakresie przewidziane na 2018 rok.". 
 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania związane  
z informacją na temat utrzymania dróg, ulic i placów gminnych, realizacją zadań inwestycyjno-
remontowych w ubiegłym roku oraz planami na rok bieżący. Stwierdził, że tak często 
rozmawialiśmy w sposób sformalizowany wielokrotnie na sesjach w roku ubiegłym jak  
i bieżącym na temat dróg. Temat ten często powracał i otrzymywaliśmy wyjaśnienia od 
Burmistrza Bornego Sulinowa. Temat jest nam znany i leży wszystkim na sercu. Martwi jedynie 
to, że na wszystko nie mamy możliwości i wpływu na to. Podał przykład drogi w Radaczu,  
o której mówiła Pani Burmistrz. Okazuje się, że w tym roku koszty ze względu na ilość robót, 
które mają firmy związane z wykonywaniem czy remontami dróg, prawdopodobnie znacząco 
wzrosną w porównaniu do roku ubiegłego. Mimo przeznaczenia wyższych środków w budżecie 
gminy skala tego może okazać się nieadekwatna do tego, co robiliśmy w latach poprzednich. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady. W sesji uczestniczyło 12 radnych. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 13 pn. „Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla 
Gminy Borne Sulinowo za rok 2017.”. 
 
 
Ad 13. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali opracowanie dotyczące 
oceny zasobów pomocy społecznej, zawierające dane o sytuacji demograficznej i społecznej, dane 
o osobach korzystających z pomocy i wsparcia, o rodzajach pomocy i świadczeniach, zasobach 
instytucjonalnych pomocy i wsparcia oraz o kadrze jednostki pomocy społecznej. Dokument 
zawiera także wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej ujęte  
w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, a także współpracę z organizacjami 
pozarządowymi. 
Obowiązek przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej nakłada art. 16a ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.). Zgodnie  
z brzmieniem art. 16a ust. 4 cytowanej wyżej ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego przedstawia radzie co roku do dnia 30 kwietnia sporządzoną ocenę zasobów 
pomocy społecznej, która jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. 
Powyższe opracowanie stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
Po tym zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub pytania do informacji zawartych w opracowaniu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 14 pn. „Sprawozdanie  
z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na 2017 r.”. 
 
 
Ad 14. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie  
z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na 2017 r. 
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do komisji problemowych Rady Miejskiej o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię komisji w brzmieniu: 
 "Komisja Rozwoju na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. analizowała sprawozdanie  
z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie w 2017 roku. 
 Po zapoznaniu się z powyższym sprawozdaniem Komisja Rozwoju nie wniosła uwag do 
wykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe. Zdaniem Komisji podejmowane działania 



20 
 

w ramach uchwalonego Programu przyczyniły się do nawiązania pozytywnej współpracy 
pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem Gminy Borne Sulinowo.  

Z przedstawionego sprawozdania wynika, że podejmowane przez lokalne kluby  
i stowarzyszenia działania - wsparte środkami publicznymi z budżetu Gminy Borne Sulinowo -  
w wielu przypadkach miały charakter edukacyjny, profilaktyczny, prozdrowotny, kulturalny oraz 
wspierający aktywność dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Borne Sulinowo. 

Organizacje pozarządowe mogły liczyć nie tylko na wsparcie finansowe samorządu, ale 
również na pomoc merytoryczną pracowników Urzędu Miejskiego, którzy m.in. udzielali  pomocy 
w aplikowaniu o środki zewnętrzne, w pisaniu „miękkich” projektów, w wypełnianiu druków  
i sprawozdań, w zakładaniu i rejestracji stowarzyszeń, klubów sportowych oraz tworzeniu 
statutów organizacji, a także informowali o szkoleniach organizowanych dla przedstawicieli 
organizacji pozarządowych.  

Zdaniem Komisji Rozwoju „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 
rok” został zrealizowany bez zastrzeżeń.". 
 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański przeczytał opinię komisji o treści: 
 "Komisja Budżetowo-Gospodarcza analizowała sprawozdanie z realizacji Programu 
współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
w 2017 roku. 
 Po zapoznaniu się z powyższym sprawozdaniem Komisja nie wniosła uwag do realizacji 
przedmiotowego Programu, w tym wykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe. 
Wykorzystanie dotacji przez organizacje pozarządowe, które zostały przyznane w drodze 
konkursów organizowanych przez Burmistrza Bornego Sulinowa oraz udzielonych w trybie 
pozakonkursowym, nie budzi zastrzeżeń.  

Z przedłożonego sprawozdania wynika, że dotacje udzielone organizacjom w 2017 roku 
zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Podejmowane przez organizacje działania były 
efektywne i w wielu przypadkach opierały się na współpracy z lokalnym samorządem. Dowodem 
jest zawarcie 28 umów na realizację zadań publicznych w formie wsparcia finansowego  
i powierzenia zadań przez Gminę Borne Sulinowo.". 
 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do Sprawozdania 
z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na 2017 r. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 15 pn. „Informacja na temat 
stanu przygotowania do obchodów 25-lecia Miasta Borne Sulinowo.”. 
 
 
Ad 15. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali informację na temat 
stanu przygotowania do obchodów 25-lecia Miasta Borne Sulinowo. 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
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Zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub pytania do informacji. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 16 pn. „Podjęcie uchwał  
w sprawach.”. 
 
 
Ad 16. 
Podjęcie uchwał. 
 
16.1 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy rozpatrzenia 
skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Burmistrza Bornego Sulinowa. Skargę 
rozpatrywała Komisja Rewizyjna, która wypracowała stanowisko w sprawie skargi  stanowiące 
załącznik do projektu uchwały. 
Po tym zapytał, czy są jakieś pytania bądź uwagi do projektu uchwały. 
 
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 11 radnych, 
- przeciw nie głosował żaden radny, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała Nr XLVI/491/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 kwietnia 2018r.  
w sprawie rozpatrzenia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Burmistrza 
Bornego Sulinowa została podjęta i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
16.2 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja zaopiniowała również 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XLVI/492/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 kwietnia 2018r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  
nr 19 do protokołu. 
 
 
16.3 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia 
Regulaminu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie. 
Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVI/493/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 kwietnia 2018r.  
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej  
w Bornem Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
16.4 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zamiany 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo na nieruchomość stanowiącą 
własność osoby fizycznej (zamiany nieruch. lokal. stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
położonej przy Al. Niepodległości 46A/1 w Bornem Sulinowie na nieruchomość lokalową 
stanowiącą własność osoby fizycznej położoną w m. Śmiadowo 7/1). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię negatywną. Opinia negatywna komisji podyktowana jest tym, że na posiedzeniu nie 
przedstawiono koncepcji zagospodarowania sąsiadującego ze świetlicą wiejską w Śmiadowie 
lokalu stanowiącego własność osoby fizycznej, który burmistrz proponuje pozyskać do zasobu 
gminnego poprzez zamianę powyższej nieruchomości na nieruchomość gminną tj. lokal 
mieszkalny w Bornem Sulinowie. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przypomniał członkom komisji, że od lat zabiegaliśmy 
o to, żeby ten lokal opróżnić. Były wielkie problemy, bo nie mogliśmy prowadzić tam wielu 
spraw m.in. z drzwiami itd. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska stwierdziła, iż nie rozumie, jak komisja, która ma 
działać dla dobra gminy, wydaje negatywną opinię jeżeli w sposób bezkosztowy w zamianie 
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chcemy pozyskać dodatkową substancję. Prosiła, żeby nie mówić o ilości dzieci, bo to jest dla 
mieszkańców. Natomiast miejscowość Śmiadowo staje się miejscowością atrakcyjną. 
Pozyskaliśmy i dzierżawimy jezioro i ma nadzieję, że będziemy je dzierżawić dosyć długo od 
Skarbu Państwa. Zapowiadana jest przez ochronę środowiska rewitalizacja tego jeziora. Mamy 
dużą działkę wokół tej świetlicy i świetlicę. Kończy się dzierżawcom okres dzierżawy w miesiącu 
październiku, której ma nadzieję nie przedłużymy w żaden sposób, a więc uzyskamy 
nieograniczony dostęp do brzegów jeziora. Jest świetlica, która na dzisiejsze potrzeby wystarcza. 
Po tym przypomniała o kłopotach z podłączeniem kanalizy, wody. Kiedy spotkała się po 
wielokrotnych próbach z właścicielem lokalu sąsiadującego ze świetlicą, pokazał jej pismo,  
z którego wynikało, że mieszkańcy zgodzili się na sprzedaż też świetlicy. Przez wiele lat nic nie 
robił, bo myślał, iż w końcu wyegzekwuje, że gmina świetlicę jemu sprzeda. Takiej chęci nie 
wyraziliśmy. Na tym etapie nie może przedstawić koncepcji zagospodarowania, bo nie wie co 
przyszły samorząd będzie z tym robił. Podała przykład zakupu byłej restauracji „Złoty kłos”  
w Silnowie i robimy wszystko, żeby tam powstało centrum kultury i świetlica, bo świetlica  
i biblioteka pracuje w trudnych warunkach. W przypadku Śmiadowa docelowo może istnieć 
świetlica, można zrobić jakąś salę-miejsce spotkań, nawet dla turystów, wędkarzy, miejsca 
noclegowe dla wędkarzy, pomieszczenia gospodarcze np. na przechowywanie łodzi, kajaków. 
Zaznaczyła, że są to jej pomysły rzucane z kapelusza. Koncepcję zagospodarowania czy program 
funkcjonalno-użytkowy robi się w momencie, kiedy ma się zewnętrzne pieniądze i chce się po nie 
sięgać. Tą zamianą prawie bezkosztową (pan dopłaci tylko 2.000,00zł) pozyskamy kolejny 
budynek z działką. Dlatego jest zaskoczona tą opinią, ponieważ o tym mówiliśmy od dawna, że 
tak chcemy zrobić. 
 
Radny Zbigniew Maltański powiedział, że komisji nie chodziło o budynek, tylko faktycznie nie 
ma koncepcji na dzień dzisiejszy. Interesująca jest na pewno działka. Nie można mówić, że 
bezkosztowo, bo jeśli komuś dajemy mieszkanie w Bornem Sulinowie, to wiadomo, że to 
mieszkanie też moglibyśmy kiedyś może spieniężyć jakbyśmy chcieli. Naprawdę nikt nie umiał 
nam powiedzieć, co z tym budynkiem dalej. Sugerowano się też wypowiedzią przewodniczącego 
komisji Pana Sigla, bo on ten temat dość dobrze zna. Jego zdaniem miejscowość Śmiadowo 
wymiera, jak większość wiosek w naszej gminie, bo 75% społeczeństwa na wsi to ludzie starsi. 
Ponadto ten budynek jest stary i dlatego taką podjęli decyzję. 
 
Radny Dariusz Palicki poinformował, że Komisja Rozwoju w ubiegłej i w tej kadencji jeździła do 
Śmiadowa. Pięć lat temu nie było w świetlicy wody, kanalizacji i monitowali do Pani Burmistrz, 
żeby jakieś działania podjąć w tym kierunku. W tej świetlicy było mnóstwo dzieci, które coś tam 
robiły np. bez wody przygotowywały jedzenie i wykonywały dużo różnych fajnych działań. Jeśli 
pojawiła się szansa, żeby coś stworzyć dla tej miejscowości, dla dzieci i ich rodzin, to myśli, że 
warto. W świetlicy pracowała pani, która zajmowała się tymi dziećmi i wykonywała wiele fajnych 
działań. Teraz została tam doprowadzona woda i uczęszczające do świetlicy dzieci mogą w innej 
rzeczywistości działać. 
 
Radny Arkadiusz Malarski powiedział, iż tyle lat mówiło się o tym, że w tej świetlicy powinna 
być woda i toaleta. Jeżeli chodzi o zamianę to lokal mieszkalny w Bornem Sulinowie ma swoją 
wartość, ale na niego też specjalnej koncepcji nie ma, bo możemy go tylko sprzedać albo wynająć. 
Osobiście jest za zamianą tych nieruchomości. Jeżeli chodzi o świetlicę to nie należy jej 
rozpatrywać tylko pod kątem dzieci, bo to jest miejsce kultury i nawet jak zostaną sami starsi to 
oni też potrzebują miejsca spotkania się, realizacji swoich pasji. 
 
Radna Irena Lis powiedziała, że jest członkiem Komisji Budżetowo-Gospodarczej i na 
posiedzeniu było ich tylko troje. Problem był tego rodzaju, że przewodniczący komisji Pan Sigiel 
mówił, że tam chodził do szkoły, zna ten budynek i potrzeba dużych nakładów. Wie, że Pani 



24 
 

Burmistrz naświetliła temat i mówiła, że mogą tam być jakieś pokoje do wynajęcia, że 
odzyskaliśmy dojście do jeziora. Natomiast przewodniczącemu komisji chodziło o to, żeby ktoś 
przedstawił jakie są plany odnośnie tej nieruchomości. Na razie opinia jest negatywna, ale jak 
komisja zapozna się z planami, to temat może wrócić na następną sesję pod rozważanie. 
  
Radny Rafał Turlej powiedział, że w pełni zgadza się z tym co powiedzieli Dariusz Palicki  
i Arkadiusz Malarski. Nie możemy ograniczać mieszkańcom, że nie będą mieli sali na spotkania. 
Świetlice wiejskie są niedofinansowane, ale stopniowo je remontujemy. Uważa, że zasadnym jest 
podjęcie tej uchwały, bo pracujemy dla dobra mieszkańców. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że - bez względu na to, w jakim  jest 
stanie - to też jest jakaś wartość materialna odpowiadająca wartości mieszkania. Jeżeli wieś się 
wyludni, nie będzie koncepcji i nie będzie potrzebne, to w całości można sprzedać. Zaznaczyła, że 
to jest dla przyszłych pokoleń, a nie dla nas. Mamy szansę odzyskać to dla gminy. 
 
Radna Elżbieta Niepelt stwierdziła, że wszystko już zostało powiedziane. Na podsumowanie 
poddała pod zastanowienie, czy panie i panowie radni, którzy chcieliby zamieszkać w małej 
miejscowości, chcieliby, żeby w takiej miejscowości nie było miejsca spotkań, które ponad 
wszelkie wątpliwości integruje mieszkańców. 
 
Radny Mariusz Gorgol nadmienił, że 3 czy 4 lata temu w tej miejscowości odbywał się festyn, 
który był kontr imprezą dla Dożynek Gminnych, które miały się odbyć. Życzył każdej 
miejscowości, żeby taki festyn zorganizować. Poinformował, że nie widział tam Pana Sigla a był 
tam cały dzień. Ponadto w tej miejscowości jest szereg działek kupionych przez mieszkańców 
nawet z Bornego Sulinowa, którzy czekają na nowy miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego i będą się budować. Uważa, iż dziwne jest zachowanie, że pan radny powiedział, 
że tam nie ma perspektyw, że wymiera. Uważa, że Śmiadowo będzie się rozwijało. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podsumowując dyskusję stwierdził, iż jedno jest 
kapitalne co tam jest, to przede wszystkim położenie tej nieruchomości. Bez względu na to, jakie 
w przyszłości będą plany związane z tą nieruchomością, to łatwiej mieć to w całości. Po tym 
zamknął dyskusję nad tym punktem i przeszedł do głosowania. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVI/494/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 kwietnia 2018r.  
w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo na 
nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
16.5 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
położonej przy ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie oznaczonej działką nr 7/367). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
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Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVI/495/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 kwietnia 2018r.  
w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
16.6 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
położonej w Bornem Sulinowie, oznaczonej działką nr 7/382). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVI/496/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 kwietnia 2018r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 
16.7 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy ustalenia trybu 
udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych 
niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, 
działającym na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja zaopiniowała również 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVI/497/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 kwietnia 2018r.  
w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania 
dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom 
wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Borne Sulinowo została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
16.8 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Borne Sulinowo na 
lata 2015-2020. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja zaopiniowała również 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVI/498/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 kwietnia 2018r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy 
Borne Sulinowo na lata 2015-2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do 
protokołu. 
 
 
16.9 
 
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 666.791,43zł, zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 2.401.209,56zł oraz zmniejszenia 
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wydatków budżetu o kwotę 1.734.418,13zł). Przypomniał, że do projektu uchwały została 
wprowadzona autopoprawka (po stronie wydatków przeniesienie wydatków między działami, 
rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 7.380,00zł). 
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 pod głosowanie projekt uchwały 
uwzględniający autopoprawkę: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVI/499/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 kwietnia 2018r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
16.10 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2030. 
Przypomniał, że do projektu uchwały została wprowadzona autopoprawka (zmiany pomiędzy 
wydatkami bieżącymi i majątkowymi w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2030  
w związku z przeniesieniem wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w łącznej 
kwocie 7.380,00zł). 
 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański 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 pod głosowanie projekt uchwały 
uwzględniający autopoprawkę: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XLVI/500/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 kwietnia 2018r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2018-2030 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
 
16.11 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wykonania 
prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej (dot. nieruchomości gruntowej w m. Krągi dz. nr 
331/4 – od PWiK). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVI/501/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 kwietnia 2018r.  
w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
 
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 29 i nr 30 do protokołu. 
 
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 Dariusz Palicki, 
który zapytał, czy jest przewidziane w najbliższym czasie postawienie toalety przenośnej  
w centrum miasta. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że będzie instalowana porządna 
toaleta na stałe, koszt w granicach 90.000,00zł. Woda jest już doprowadzona, trzeba tylko 
doprowadzić kanalizę. Będą starali się, aby toaleta została ustawiona jak najszybciej. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 18 pn. „Ustalenie terminu 
następnej sesji.”. 
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Ad 18. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że kolejna planowana sesja odbędzie się  
28 czerwca br. (czwartek) o godz. 14.30. 
 
Tematem sesji - oprócz punktów regulaminowych - będzie m.in.: 
 
1. Informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 

Borne Sulinowo za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. oraz o wyniku 
przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 
Gminy Borne Sulinowo. 

2. Informacja na temat przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego  
w 2018 roku.  

3. Stan przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2018 rok. 

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2017 rok, 
sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2017 rok oraz informacji o stanie 
mienia komunalnego Gminy Borne Sulinowo. 
Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2017 

rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2017 rok; 
2) absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2017 rok. 

5. Podjęcie uchwał. 
 
Powiedział też, że w międzyczasie, z dużym prawdopodobieństwem, mogą zostać zwołane sesje 
na wniosek do spraw bieżących.  
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 19 pn. „Zamknięcie 
sesji.”. 
 
 
 
Ad 19. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął XLVI Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 16.40. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 


