
P R O T O K Ó Ł   Nr XLVIII/2018 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 27 czerwca 2018 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XLVIII (48) Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 27 czerwca 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, obecnych na sali 
kierowników jednostek podległych gminie, przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, 
mieszkańców miasta i gminy oraz panie i panów radnych. 
 
Po tym stwierdził, że na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 14 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne.  
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji punktu  
pn. „Przyjęcie wniosków do porządku obrad”. 
Powiedział, że porządek obrad otrzymali wszyscy radni i zapytał, czy są jakieś uwagi bądź 
wnioski do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Wniosków do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 czerwca 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 XLVI/2018 z 26.04.2018 r.  

i Nr XLVII/2018 z 28.05.2018 r.). 
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady. 
7. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
8. Wolna Trybuna. 
9. Informacja na temat przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego  

w 2018 roku.  
10. Stan przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy Borne 

Sulinowo na 2018 rok. 
11. Informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 

Borne Sulinowo za okres od 1 maja 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. 

12. 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. 
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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. 

 
13. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej oznaczonej działką nr 7/383 w m. Borne Sulinowo); 

2) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej oznaczonej działką nr 7/384 w m. Borne Sulinowo); 

3) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej oznaczonej działką nr 30 w m. Borne Sulinowo); 

4) użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (części tj. 0,2 m2  
z nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 1/146 w m. Borne Sulinowo oraz 0,2 m2  
z nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 284 w m. Piława – na czas do 7 lat); 

5) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 50 m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej 
działką nr 44/25 w m. Silnowo); 

6) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. części tj. 931 m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej 
działką nr 277/3 w m. Silnowo); 

7) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
zabudowanej oznaczonej działką nr 149 w m. Silnowo); 

8) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
mieszkalnego nr 1 w m. Jeleń 29 wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem  
w częściach wspólnych budynku i zabudowanej działce); 

9) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
mieszkalnego nr 5 w m. Silnowo 24 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem 
w częściach wspólnych budynku i zabudowanej działki); 

10) wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów 
alkoholowych na określonym obszarze części Miasta Borne Sulinowo w celu zapewnienia 
porządku publicznego na czas XV Zlotu Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie; 

11) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2017 rok; 
12) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy 

Borne Sulinowo na lata 2015-2020; 
13) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok; 
14) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2018-2030; 
15) ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Bornego Sulinowa. 

 
14. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
15. Ustalenie terminu następnej sesji. 
16. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. „Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady 
Miejskiej”. 
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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 XLVI/2018 z 26.04.2018 r. i Nr XLVII/2018 z 28.05.2018 r. 
 
Uwag do protokołów nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów Sesji Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie Nr XLVI/2018 z 26.04.2018 r. i Nr XLVII/2018 z 28.05.2018 r.: 
 za głosowało 14 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokoły Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XLVI/2018 z 26.04.2018 r.  
i Nr XLVII/2018 z 28.05.2018 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. 
 
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.  
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 6 pn. „Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach 
organów Rady”. 
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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. Informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 

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

2. Ocena stanu przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy 
Borne Sulinowo na 2018 rok. 

3. Wypracowanie stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Borne Sulinowo za 2017 rok i sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2017 rok 
oraz udzielenia absolutorium. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie zwołanej na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa na dzień 28 maja 2018 r.  
oraz zwołanej na dzień 27 czerwca 2018 r.  

 
Komisja Rozwoju odbyła 2 posiedzenia, których tematem było: 
1. Ocena przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2018 roku, w tym 

wizytacja pól namiotowych i kąpielisk (posiedzenie wyjazdowe).  
2. Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2017 rok w zakresie działania 

komisji. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie działania komisji, będących przedmiotem Sesji 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie zwołanej na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa na 
dzień 28 maja 2018 r. oraz zwołanej na dzień 27 czerwca 2018 r. 

 
Komisja Rewizyjna odbyła 4 posiedzenia, których tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Kontrola w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie (zwolnienia i umorzenia podatkowe oraz 

ich ściągalność, prawidłowość dokonywania wydatków realizowanych w ramach Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - za 2017 rok). 

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borne 
Sulinowo za 2017 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz 
informacji o stanie mienia komunalnego i na tej podstawie wnioskowanie w sprawie 
absolutorium dla Burmistrza Bornego Sulinowa. 

3. Kontrola w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie (realizacja zaleceń 
pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonej w dniu 5 grudnia 2017 r.). 

 
W dniu 7 maja br. wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego 
stwierdzające nieważność § 8 załącznika do uchwały Nr XLV/481/2018 Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Borne Sulinowo w zakresie wyrazu „pełnoletnie”. 
 
W dniu 1 czerwca br. wpłynęła uchwała Nr XIV.140.K.2018 Kolegium RIO w Szczecinie z dnia  
22 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLVI/497/2018 Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, 
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rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym 
przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na 
terenie Gminy Borne Sulinowo,  tj. stwierdzono nieważność § 1 ust. 2 pkt 3, § 6 ust. 2 i § 9 ust. 1 
uchwały. 
 
W dniu 14 czerwca br. wpłynął adresowany do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie wniosek 
Prokuratora Rejonowego w Szczecinku o zmianę uchwały Nr XXXV/380/2017 z dnia 25 maja 
2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Gminie 
Borne Sulinowo poprzez uchylenie w załączniku nr 1 do uchwały § 2, § 3, § 8, § 10 ust. 2,  
§ 13 ust. 3 i 4, § 16 ust.3 i § 17. 
Udzieliłem odpowiedzi, że Rada Miejska w Bornem Sulinowie dokona stosownej zmiany uchwały 
na najbliższej sesji.  
 
W dniu 8 czerwca br. uczestniczyłem w uroczystym zakończeniu wystawy obrazów Marii 
Zalewskiej pt. „Moja pierwsza wystawa”.  
 
W dniu 20 czerwca br. uczestniczyłem w zakończeniu roku akademickiego 2017/2018 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie.”. 
 
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" głosu nie 
zabierano. 
 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 8 pn. „Wolna Trybuna”. 
 
 
 
Ad 8. 
 
 
W punkcie sesji pn. "Wolna Trybuna" głos zabrała Luiza Kostrubiec, która zapytała czy ustalono 
datę i miejsce organizacji tegorocznych Dożynek Gminnych. 
 
Odpowiedzi udzieliła obecna na sesji Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie 
Paulina Undrych-Matkowska, która podała datę i miejsce organizowanych w roku bieżącym 
Dożynek Gminnych: 15 września 2018 r. w miejscowości Łączno. 
 
Więcej głosu w Wolnej Trybunie nie zabierano. 
  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Informacja na temat 
przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2018 roku.”. 
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Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali pisemne informacje na 
temat przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2018 roku, 
przygotowane przez Referat Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego, Centrum Kultury  
i Rekreacji oraz Miejską Bibliotekę Publiczną. 
Powyższe informacje stanowią załącznik nr 5 do protokołu. 
Poinformował, że tematem zajmowała się Komisja Rozwoju i zwrócił się do przewodniczącego 
tejże komisji o przedstawienie opinii o stanie przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu 
turystycznego w 2018 roku. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię o treści: 

„Komisja Rozwoju na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2018 r. zajmowała się stanem 
przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2018 roku. Członkowie 
komisji zapoznali się z informacjami przygotowanymi przez Referat Promocji i Współpracy 
Urzędu Miejskiego, Centrum Kultury i Rekreacji oraz Miejską Bibliotekę Publiczną.  

Analizę i dyskusję na temat przygotowań instytucji i obiektów na przyjęcie turystów, 
poprzedzono przeprowadzeniem wizji lokalnej w formie posiedzenia wyjazdowego.  
Członkowie komisji zwizytowali poniższe tereny: plażę „Słoneczną”, teren rekreacyjny - plaża 
„Zielona”, pole namiotowe w Bornem Sulinowie, Stadion Miejski w Bornem Sulinowie oraz 
tereny rekreacyjne: przy ulicy Turystycznej w Bornem Sulinowie, w Łubowie, Piławie, Dolnym 
Silnowie, Dąbrowicy, Łącznie, Cieminie oraz w Jeleniu.   

Z obserwacji, uzupełnionych informacjami Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji Pauliny 
Undrych-Matkowskiej i pracownika Urzędu Miejskiego Dariusza Tederko wynika, że na wielu 
obiektach były prowadzone lub będą podjęte prace remontowe oraz modernizacyjne w kierunku 
poprawy wizerunku i estetyki terenów rekreacyjnych. Działania te mają na celu dbanie o czystość 
terenu, opiekę nad znajdującą się tam zielenią, zapewnienie odpowiedniej liczby koszy na śmieci, 
usadowienie toalet czy małej architektury.  

Infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa jest zróżnicowana i przedstawia różny poziom 
jakości i stan wyposażenia. Cały czas trwają starania różnych podmiotów mające na celu 
doinwestowanie i doposażenie miejsc przeznaczonych do kąpieli w celu podniesienia poziomu 
oferowanego wypoczynku, tj. standardu i stanu infrastruktury rekreacyjno-turystyczno-sportowej.  

Niektóre obiekty tylko w podstawowym zakresie spełniają wymogi dobrego poziomu 
obsługi turystów i plażowiczów, o czym stanowi ich skromna baza. Inne posiadają nowoczesną 
infrastrukturę pozwalającą aktywnie wypoczywać i kompleksowo - w większym lub pełnym 
zakresie - są w stanie przyjąć i zapewnić właściwy wysoki poziom oraz komfort wypoczynku nad 
wodą, od dzieci poprzez młodzież do dorosłych beneficjentów usługi. Z roku na rok następuje 
poprawa stanu infrastruktury, tylko zdaniem komisji jest to proces, który należałoby jeszcze 
przyspieszyć.  

Działania mające na celu promocję walorów turystycznych i historycznych Gminy Borne 
Sulinowo wzmocnione będą dzięki realizacji projektu tras rowerowych Borne Sulinowo – 
Łubowo, Borne Sulinowo – Szczecinek wpisanych w projekt tras Województwa 
Zachodniopomorskiego, czy próbie pozyskania środków i realizacji zadania: Budowa 
infrastruktury kajakowej na Szlaku kajakowym rzeką Piławą. Uruchomienie trasy rowerowej 
otworzy Borne Sulinowo na jeszcze większą grupę turystyki kwalifikowanej w zakresie turystyki 
rowerowej, docelowo zwiększając liczbę odwiedzających nas turystów. Realizacja projektu 
infrastruktury kajakowej poprawi komfort turystów korzystających z naszej atrakcji wodnej  
i uatrakcyjni spływy kajakowe. Działania te wpłyną pozytywnie na uzupełnienie stanu  
i rozbudowę bazy, a tym samym na pełniejsze wykorzystanie atutów miasta Bornego Sulinowa jak 
i pozostałych miejscowości gminy. 
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Ważnym elementem wpływającym znacząco na poprawę infrastruktury jest oddanie do 
użytku bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim i budowa boiska treningowego, które 
znacząco poprawią infrastrukturę i stan posiadania, a także wpłyną na poszerzenie oferty 
wypoczynkowej w tym obszarze i zwiększą możliwości przyjęcia nowych grup sportowych na 
obozy. 

Z pisemnych informacji przedłożonych komisji wynika, iż oferta kulturalno- oświatowa 
przygotowana przez odpowiedzialne za to instytucje jest ciekawa i zróżnicowana oraz dobrze 
wpisuje się w działania mające uatrakcyjnić pobyt turystom oraz mieszkańcom. 

Komisja Rozwoju wnioskuje o działania zmierzające do rozwiązania sytuacji związanej  
z fatalnym stanem pomostów na kąpielisku w miejscowości Łubowo oraz dojazdem do pola 
biwakowego i kąpieliska w tej miejscowości – katastrofalny stan drogi.  

Z dużym niepokojem członkowie komisji obserwują stan zagospodarowania  
i przygotowania do tegorocznego sezonu pola biwakowego przy ulicy Sportowej w Bornem 
Sulinowie, które zostało wydzierżawione do 2019 roku. Zdaniem komisji należy podjąć działania 
w kierunku poprawy stanu infrastruktury tego miejsca. 

Komisja wyraża dużą satysfakcję, że dokonano modernizacji, unowocześnienia oraz na 
niektórych terenach postawiono nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne, co dopełniło estetyzację 
i funkcjonalność terenów rekreacyjnych położonych nad wodą. 

W oparciu o materiał pisemny oraz uzyskane wyjaśnienia, Komisja Rozwoju pozytywnie 
oceniła stan przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego w 2018 roku.”.                                                                  
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos odnośnie 
przedłożonej informacji bądź o coś zapytać. 
 
Żaden radny nie zabierał głosu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 10 pn. „Stan przygotowania 
i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok.”. 
 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali pisemną informację na 
temat stanu przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2018 rok, przygotowaną przez Kierownika Referatu Inwestycji Krzysztofa Zająca. 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej i zwrócił się  
o przedstawienie opinii. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię o treści: 

„Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się z informacją o stanie przygotowania  
i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok, 
przygotowaną przez Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie  
wg stanu na dzień 31 maja 2018 r.  
Z przedłożonej przez Kierownika Referatu Inwestycji informacji pisemnej o stanie przygotowania 
i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie gminy na 2018 rok wynika, że na dzień 
31 maja 2018 r. plan wydatków na te zadania wynosi 5.832.711,85zł, natomiast zobowiązania na 
ten dzień wynoszą 1.579.764,70zł, co stanowi 27,09% planu. 
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Z informacji przekazanej przez Kierownika Referatu Inwestycji wynika, że problemem  
w realizacji inwestycji są trudności w pozyskaniu wykonawców robót budowlanych, którzy mimo 
ogłoszonych przetargów nie składają ofert. 
Pomimo tych trudności większość zadań inwestycyjnych została uruchomiona, wyłoniono 
wykonawców oraz podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych.  
Większość z planowanych na 2018 rok inwestycji będzie wykonywana w II połowie br.  

Reasumując, Komisja Budżetowo-Gospodarcza nie wniosła uwag do stopnia realizacji 
zadań inwestycyjnych i pozytywnie oceniła stan realizacji tych zadań na dzień posiedzenia 
komisji.”. 
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 bądź pytania do 
informacji na temat stanu przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie 
Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „Informacja na temat 
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Borne Sulinowo za okres 
od 1 maja 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.”. 
 
 
 
Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali informację na temat 
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Borne Sulinowo za okres 
od 1 maja 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, przygotowaną przez 
Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego.  
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Po tym zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania do informacji zawartych w informacji. 
 
Pytań nie zadawano.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 12 pn. „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.”. 
 
 
 
Ad 12. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni w ustawowych terminach 
otrzymali sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2017 rok, sprawozdania 
finansowe Gminy Borne Sulinowo za 2017 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego 
Gminy Borne Sulinowo. Sprawozdania były przedmiotem posiedzeń każdej komisji Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie. 
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Po tym zwrócił się do przewodniczących komisji o przedstawienie opinii. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię komisji o treści: 

„Komisja Rozwoju oceniając wykonanie budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2017 rok, 
analizowała dochody i wydatki w działach budżetu dotyczących zakresu działania komisji,  
a mianowicie: zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska, 
kultury fizycznej, turystyki, oświaty i kultury. 
 
Wykonanie dochodów przedstawiało się następująco: 
1) dział 630 Turystyka - plan po zmianach 21.460,00zł wykonano w 100%; 
2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan po zmianach 

5.088,80zł wykonano 5.388,80zł, co stanowi 105,90%; 
3) dział 801 Oświata i wychowanie - na plan po zmianach 359.451,87zł wykonano 356.697,86zł, 

co stanowi 99,23%; 
4) dział 852 Pomoc społeczna - na plan po zmianach 1.818.477,50zł wykonano 1.770.653,14zł, 

co stanowi 97,37%; 
5) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan po zmianach 103.936,00zł wykonano 

88.301,10zł, co stanowi 84,96% (niskie wykonanie dochodów z tego tytułu spowodowane 
zwrotem niewykorzystanej dotacji na stypendia socjalne); 

6) dział 855 Rodzina - na plan po zmianach 9.506.085,20zł wykonano 9.398.052,85zł,  
co stanowi 98,86%; 

7) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan po zmianach 2.163.671,78zł 
wykonano 2.149.717,65zł, co stanowi 99,32% ; 

8) dział 926 Kultura fizyczna - plan po zmianach 425.500,00zł wykonano w 100%. 
 
Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco: 
1) dział 630 Turystyka - plan po zmianach w wysokości 463.114,31zł wykonano w kwocie 

457.977,12zł, co stanowi 98,89%; 
2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan po zmianach  

w wysokości 537.202,56zł wykonano w kwocie 468.025,82zł, co stanowi 87,12%; 
3) dział 801 Oświata i wychowanie - plan po zmianach w wysokości 11.553.229,09zł wykonano 

w kwocie 11.545.541,31zł, co stanowi 99,93%; 
4) dział 851 Ochrona zdrowia – plan po zmianach w wysokości 166.265,76zł wykonano  

w 100%; 
5) dział 852 Pomoc społeczna - plan po zmianach w wysokości 3.469.470,06zł wykonano  

w kwocie 3.399.948,22zł, co stanowi 98,00%; 
6) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan po zmianach w wysokości 636.268,06zł 

wykonano w kwocie 615.911,88zł, co stanowi 96,80%; 
7) dział 855 Rodzina - plan po zmianach w wysokości 9.540.581,74zł wykonano w kwocie 

9.474.562,45zł, co stanowi 99,31%; 
8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan po zmianach w wysokości 

3.120.536,76zł wykonano w kwocie 3.114.198,95zł, co stanowi 99,80%; 
9) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan po zmianach w wysokości 

1.629.825,09zł wykonano w kwocie 1.616.909,39zł, co stanowi 99,21%; 
10) dział 926 Kultura fizyczna - plan po zmianach w wysokości 886.500,00zł wykonano  

w kwocie 874.171,33zł, co stanowi 98,61%. 
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Komisja Rozwoju nie wniosła uwag zarówno do wykonanych dochodów jak i wydatków 
budżetowych, których opiniowanie należy do kompetencji komisji i pozytywnie zaopiniowała 
realizację budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2017 rok.". 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przedstawił opinię komisji  
o treści: 

„Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/329/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  
22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2017 plan 
budżetu gminy zakładał: 

- po stronie dochodów   44.168.200,00 zł, 
- po stronie wydatków   41.254.928,00 zł.  
W trakcie roku budżetowego plan budżetu ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2017 r. 

wynosił: 
- po stronie dochodów   42.043.993,85zł, 
- po stronie wydatków   41.324.451,33zł. 

Dochody budżetowe wykonano w kwocie 41.648.220,61zł, co stanowi 99,06%. 
Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 40.711.960,70zł, co stanowi 98,52%. 
Budżet Gminy Borne Sulinowo za 2017 rok zamknął się nadwyżką budżetową  

w wysokości 936.259,91zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.  
Zobowiązania finansowe budżetu Gminy Borne Sulinowo na koniec 2017 roku stanowiły 

kwotę 19.240.229,98zł, w tym kredyty i pożyczki 16.021.419,60zł oraz zobowiązania 
niewymagalne z tytułu dostaw, usług, dopłat, składek, podatków i dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego 3.218.810,38zł. Zobowiązania ogółem uległy zmniejszeniu w stosunku do 2016 roku  
o kwotę 2.127388,76zł. 
W toku wykonywania budżetu powstały zobowiązania wymagalne w wysokości 37.808,06zł.  
Na powyższe zobowiązania składają się niewypłacone dodatki mieszkaniowe i opłaty za pobyt 
osób w DPS. Od zobowiązań wymagalnych nie zapłacono żadnych odsetek, gdyż zostały one 
uregulowane w styczniu 2018r. Zobowiązania wymagalne w stosunku do roku 2016 uległy 
zmniejszeniu o kwotę 56.271,53zł. 

Wydatki na finansowanie inwestycji na plan 3.365.644,42zł wykonano w wysokości 
3.123.054,77zł, co stanowi 92,79%. 

Wydatki bieżące na plan 37.958.806,91zł zrealizowano w kwocie 37.588.905,93zł,  
co stanowi 99,03% planu. 

Komisja przeanalizowała sprawozdanie finansowe za 2017 rok składające się z: 
1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2017 rok, 
2) łącznego bilansu z wykonania budżetów jednostek budżetowych Gminy Borne Sulinowo, 
3) łącznego rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) jednostek budżetowych Gminy 

Borne Sulinowo, 
4) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych Gminy Borne Sulinowo. 
Do powyższych sprawozdań nie wniesiono uwag. 

Komisja Budżetowo-Gospodarcza nie wniosła uwag do wykonania dochodów i wydatków 
budżetowych, gdyż końcowe kwoty zarówno planu dochodów jak i wydatków są zgodne  
z uchwałami Rady Miejskiej oraz z zarządzeniami Burmistrza Bornego Sulinowa 
wprowadzającymi zmiany w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok w trakcie roku 
budżetowego. 

W realizacji wydatków nie zauważono przypadków naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych. 

Z przedstawionego sprawozdania wynika, że łączna kwota spłaty zobowiązań z tytułu 
zaciągniętego długu wraz z należnymi odsetkami do wykonanych dochodów budżetowych nie 
przekroczyła dopuszczalnego wskaźnika i na koniec 2017 r. wyniosła 38,56%. 
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Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach 
publicznych na dzień 31.12.2017r. stanowi 3,99 %, a planowany wskaźnik na rok 2017 stanowi 
3,63%., czyli wskaźnik ten jest bezpieczny. 

Reasumując Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała wykonanie 
budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2017 rok i popiera wniosek Komisji Rewizyjnej  
o udzielenie Burmistrzowi Bornego Sulinowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 
rok 2017.”. 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 11 
do protokołu.  
 
Następnie Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do Wiceprzewodniczącego RM 
Zbigniewa Maltańskiego o zapoznanie obecnych z treścią uchwały Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 
Burmistrza Bornego Sulinowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 
2017 rok wraz z informacją o stanie mienia.  
 
Wiceprzewodniczący RM Zbigniew Maltański przeczytał treść uchwały Nr CXXX.254.2018 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2018 r.  
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Bornego Sulinowa sprawozdaniu  
z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia. 
Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku komisji  
w sprawie absolutorium. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Gorgol przeczytał treść wniosku komisji w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Bornego Sulinowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 
rok 2017, który stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos odnośnie 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 
Borne Sulinowo za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borne 
Sulinowo za 2017 rok. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść uchwały w sprawie rozpatrzenia  
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2017 rok wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2017 rok, a następnie poddał go 
pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/511/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2018 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo 
za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2017 
rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do omówienia projektu 
uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2017 
rok. 
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Zwrócił się do Wiceprzewodniczącej RM Elżbiety Niepelt o przedstawienie opinii RIO o wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Bornego Sulinowa z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przeczytała treść uchwały Nr CCXLI.480.2018 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2018 r.  
w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
w sprawie absolutorium. 
 
Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Po przeczytaniu powyższej uchwały RIO Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do 
radnych, czy ktoś chce zabrać głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2017 rok i poddał go pod 
głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/512/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2018 r.  
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2017 rok 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Po podjęciu powyższej uchwały Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski pogratulował Pani 
Burmistrz, Pani Skarbnik i tym wszystkim, którzy spowodowali, że ten budżet został tak pięknie 
zakończony, a nadwyżka okazała się tak wysoka. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska podziękowała za udzielenie absolutorium. 
Powiedziała, że przy współpracy i zrozumieniu radnych wspólnie potrafili zamknąć budżet za 
2017 rok. Przypomniała, że dotyczy to sposobu liczbowego wykonania budżetu, natomiast nie 
wszyscy mogą być zadowoleni i usatysfakcjonowani z merytorycznej działalności i realizacji tego 
budżetu. Zaznaczyła, że cały czas będzie obracać się kwota 16 mln zł kredytu, ale przypomniała, 
że zaczynali kwotą zadłużenia 70%, 58%, później 40%, a teraz w 2017 roku zamykamy budżet 
kwotą zadłużenia 38%. Jest to mistrzostwo świata, mamy bezpieczny budżet i następcy oraz radni 
będą mieli dobrą sytuację. Powiedziała, że byliby w stanie spłacić kredyt w wysokości 2 mln zł, 
ale oddając te 2 mln zł i spłacając ten kredyt przekraczamy, w symulacji wieloletniej planów 
inwestycyjnych i finansowym, wskaźniki 3 ileś. Tego zrobić nie mogą, ale spodziewają się w tym 
roku nadwyżki budżetowej dużo większej. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady.  
W sesji uczestniczyło 13 radnych – obrady opuścił radny Mariusz Gorgol.   
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 13 pn. „Podjęcie uchwał  
w sprawach.”. 
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Ad 13. 
Podjęcie uchwał. 
 
 
13.1 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
oznaczonej działką nr 7/383 w m. 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/513/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2018r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
 
13.2 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
oznaczonej działką nr 7/384 w m. 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/514/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2018r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
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13.3 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
oznaczonej działką nr 30 w m. 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/515/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2018r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
 
13.4 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy użyczenia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (części tj. 0,2 m2  
z nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 1/146 w m. Borne Sulinowo oraz 0,2 m2  
z nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 284 w m. Piława – na czas do 7 lat). 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/516/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2018r.  
w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
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13.5 
 
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. 50 m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 44/25  
w m. Silnowo). 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/517/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 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. 
 
 
 
13.6 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. części tj. 931 m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 277/3  
w m. Silnowo). 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/518/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2018r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do 
protokołu. 
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13.7 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości zabudowanej 
oznaczonej działką nr 149 w m. Silnowo). 
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. 
 
Radny Arkadiusz Malarski zapytał, czy ta nieruchomość na pewno nigdy nie będzie potrzebna na 
jakieś cele publiczne i czy propozycja zbycia została przeanalizowana. Zapytał też, ilu jest 
zainteresowanych nabyciem tej nieruchomości. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zwróciła się o udzielenie odpowiedzi na to pytanie 
do obecnej na sali kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Aneta Lisowska odpowiedziała, że w tej 
chwili są dwie osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości. Natomiast, czy na 
cele publiczne nie będzie potrzebna odpowiedziała, iż z wieloletnich obserwacji wynika, że nie 
była dotychczas potrzebna i nie ma w planach inwestycyjnych jakiegoś zamierzenia. Ponadto plan 
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Silnowo również nie przewidywał jakichś 
celów publicznych. Aktualnie ta działka jest przeznaczona pod usługi. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska w uzupełnieniu odpowiedzi powiedziała, że  
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym też nie ma na tej działce zaplanowanych przedsięwzięć. 
 
Więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 11 radnych, 
- przeciw nie głosował żaden radny, 
- wstrzymało się od głosu 2 radnych. 
 
Uchwała Nr XLVIII/519/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2018r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta i stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 
 
13.8 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego 
nr 1 w m. Jeleń 29 wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w częściach wspólnych 
budynku i zabudowanej działce). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/520/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2018r.  
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
 
13.9 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego 
nr 5 w m. Silnowo 24 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach 
wspólnych budynku i zabudowanej działki). 
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. 
 
Radny Arkadiusz Malarski na wstępie zaznaczył, że nie jest przeciwny sprzedaży tego lokalu  
z bonifikatą, ale chce zwrócić uwagę na fakt, że to będzie miało dla nas konsekwencje, bo kiedyś 
będziemy podejmować uchwały dotyczące zbycia innych lokali. Lokal, którego dotyczy projekt 
uchwały, do 2017 roku miał powierzchnię 80 m2, a na początku 2017 roku bodajże powierzchnia 
lokalu została powiększona o 120 m2. Dzisiaj mamy udzielić bonifikaty dla 206 m2 powierzchni  
i jest to sytuacja różna od tej, gdy na początku ten lokal był o innej powierzchni. W Silnowie 
takich lokali (po Gminnej Spółdzielni, po Urzędzie Gminy) jest kilka i ktoś też na tej samej 
zasadzie będzie chciał wydzierżawić z misją przekształcenia na lokal mieszkalny. Zapytał, czy 
tym osobom po roku czasu udzielimy, bądź nasi następcy, też bonifikaty 85%. Uważa, że takie 
konsekwencje to będzie rodziło, więc poddaje tę sytuację pod rozwagę. 
 
Radny Zbigniew Maltański stwierdził, że wracamy do tego projektu uchwały z poprzedniej sesji, 
mamy opinię radcy prawnego i właściwie wtedy też mieliśmy opinię radcy prawnego, Kierownika 
Referatu Gospodarki Nieruchomościami oraz Burmistrza. Myśli, że uchwała, którą podjęliśmy 
kilka lat temu, nas zobowiązuje, bo przedstawia się sprawę sprzedaży, iż bonifikatę dajemy 
każdemu. Zwracając się do radnego Malarskiego powiedział, że jemu też daliśmy bonifikatę i on 
też otrzymał bonifikatę. Nie przedstawia się jednego punktu, tylko należy przedstawić całość 
tematu, bo gmina z tego tytułu – lokali najemców – ponosi duże koszty. Skąd mamy zadłużenie 
ponad 300 tys. zł – właśnie na takich lokalach i nie możemy uparcie się trzymać, że nie 
sprzedamy. Należy sprzedać, gdyż z opinii wynika, że ten człowiek wcześniej poczynił jakieś 
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wydatki i nie możemy komuś dziś nie sprzedać, bo mnie się ktoś nie podoba. Uważa, że wszystkie 
zasoby lokali najemców należy sprzedawać, bo to są dodatkowe koszty dla gminy. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, że radny Maltański nie do końca wsłuchał 
się w to, co mówił radny Malarski. Chodziło o pewną zasadę, bo jeżeli ktoś przez wiele lat był 
dzierżawcą nieruchomości i potem od tego to Rada Miejska decyduje o wielkości upustu od ceny 
rynkowej. Natomiast jeżeli ktoś powiększył tą nieruchomość w krótkim czasie (kilku miesięcy) 
nasuwa się pytanie, czy przysługuje mu też ten wskaźnik. Jest to główne zapytanie - jak 
wywnioskował - od radnego Malarskiego, czy należy stosować ten sam wskaźnik do całości 
nieruchomości mimo, że on tak naprawdę tą powiększoną nieruchomość ma zaledwie kilka 
miesięcy. Zaznaczył, że jest to bardzo ważna informacja, którą przekazał radny Malarski i o której 
większość z radnych nie miała pojęcia i tej wiedzy.  
 
Radny Arkadiusz Malarski zwracając się do radnego Maltańskiego powiedział, że zasugerował 
mu wprost jakieś prywatne uprzedzenia do osoby, która ma wejść w posiadanie tego lokalu, a to 
jest chyba nadużycie. Prosił o nieużywanie tego typu sformułowań, bo nie o to chodzi. Jego 
intencją nie jest to, żeby ten lokal nie został sprzedany. Jak najbardziej podpisuje się obydwoma 
rękoma, żeby ten lokal został sprzedany z bonifikatą, tylko ... 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski dokończył wypowiedź radnego Malarskiego słowami: 
proporcjonalną do czasu dzierżawy i wielkości nieruchomości.  
 
Radna Irena Lis powiedziała, że jest to lokal po byłym GS-ie, w którym ona też pracowała.  
Te pomieszczenia po biurach nie są atrakcyjne, więc jeżeli najemca chce kupić, to podpisujmy się 
pod tym i niech on to kupuje z tą bonifikatą. Żeby tam funkcjonować poczynił jakieś nakłady  
i uważa, że niech to spokojnie z zamkniętymi oczami kupuje. Wie, że tam funkcjonują też inne  
rodziny i tam są warunki nie do pozazdroszczenia. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, że powstała sytuacja dosyć niezwykła, bo 
początkowo lokal był o powierzchni 80 m2, a potem został powiększony o 120 m2. Zaledwie jest 
dzierżawcą kilka miesięcy. Mamy zbyć ten lokal i dać wysoki upust. Nie kwestionuje tego, że 
należy sprzedać, tylko zapytanie jak potraktować tę pierwszą część a tą drugą, jest bardzo zasadne, 
bo w przyszłości będziemy mieli podobne problemy z innymi lokalami w tym miejscu. Uważa, że 
w takiej sytuacji - skoro posiedliśmy taką wiedzę - powinniśmy głosować przeciwko tej uchwale. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że nie jesteśmy zainteresowani tym, że 
mamy natychmiast sprzedać, bo fakt czy mamy sprzedać czy nie zależy od radnych i od podjęcia 
odpowiedniej uchwały. Był to lokal użytkowy i najemca tego lokalu musiał przejść całą procedurę 
i załatwić formalności, żeby przekształcić ten lokal użytkowy w lokal mieszkalny. Wystąpił do 
nas z określoną propozycją wykupu takiej a nie innej powierzchni. Taki też projekt uchwały został 
przygotowany po zasięgnięciu opinii prawnej. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, że chodzi o powierzchnię użytkową 206,15 m2,  
a ta powierzchnia użytkowa dotyczy lokalu mieszkalnego, który ma samodzielność jako lokal 
mieszkalny uzyskaną ze Starostwa Powiatowego. Inwestorem przekształcenia i zrobienia tego 
lokalu mieszkalnego był najemca lokalu użytkowego, który wcześniej był o innych m2. Natomiast 
te 85% bonifikaty to uznaniowa sprawa. Przy każdej praktycznie sprawie indywidualnie Rada 
Miejska ma prawo taką decyzję podjąć. Wcześniej była inna powierzchnia i teraz jest inna 
powierzchnia, ale zezwoliliśmy na przekształcenie większej powierzchni w lokal mieszkalny. To 
zostało administracyjnie procedowane i usankcjonowane przez Starostwo Powiatowe. 
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Radna Renata Komorowska powiedziała, że dla lokalu mieszkalnego jest ustanowiona jedna 
księga wieczysta. W związku z tym zapytała, w jaki sposób możemy zastosować zróżnicowaną 
bonifikatę skoro jest jeden lokal. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przypomniał, że suwerenną decyzją Rady jest ustalenie 
tej bonifikaty. Natomiast w materiałach nie spotkał się z informacją jak zostały wyliczone koszty 
w stosunku do wartości lokalu przez tego najemcę. Są to ważne informacje.  
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że również na sali są obecne osoby, 
które też jako najemcy przekształcali swoje mieszkania z funkcji użytkowej na mieszkalną. 
Wiedzą, że ta procedura jest jak najbardziej legalna, właściwa i taką stosowaliśmy. Pozostaje 
kwestia, o której mówił radny Malarski, wysokości bonifikaty, ale to tylko zależy od radnych. 
 
Radny Zbigniew Maltański jeszcze raz wrócił do tematu i stwierdził, że temat ten rozpatrujemy po 
raz drugi. Jest opinia radcy prawnego i nie robimy żadnego nadużycia w jego ocenie. Ponadto 
stwierdził, że dobrze jest, iż ktoś chce to kupić, bo to nie są nie wiadomo jakie mieszkania. Kiedyś 
ustaliliśmy, że nie podważamy opinii komisji. Komisja Budżetowo-Gospodarcza liczy 5 osób  
i cała piątka podjęła decyzję, że sprzedajemy z bonifikatą 85%. Prosił, żeby uszanować opinię 
komisji. 
 
Radna Elżbieta Niepelt zapytała - skoro teraz powstała taka dyskusja - czy możemy obniżyć 
bonifikatę. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że to jest kompetencja rady. 
 
Radny Arkadiusz Malarski jeszcze raz przypomniał pytanie, które brzmiało: czy jeżeli teraz do 
działu nieruchomości w Urzędzie zgłosi się osoba, która będzie chciała wydzierżawić kolejny 
lokal w tymże budynku z zamiarem, żeby nie stał pusty, przerobić go na mieszkanie i uzyskać 
samodzielność lokalu, wejść w stosunek najmu z Urzędem i po miesiącu wystąpić o bonifikatę 
85%, czy jej zostanie udzielona. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iż jego zdaniem jest duża wątpliwość, którą 
poruszył radny Malarski, i w związku z tym będzie głosował przeciwko podjęciu tej uchwały. 
Zaznaczył, że pierwszy raz wystąpiła taka sytuacja.  
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zwróciła uwagę na to, że niezależnie kto tam 
mieszka, ten ktoś przez ten Urząd i urzędników został tam wprowadzony jak do lokalu 
mieszkalnego. 
 
Radna Irena Lis odnosząc się do tego co powiedział radny Malarski zasugerowała, że jeżeli by 
tam został jeszcze jakiś lokal i to by była własność gminy, niech wszyscy kupują i pozbywać się 
tego, żeby nie było takiej sytuacji, jak była jako Komisja Mieszkaniowa w Łubowie i tam się 
wszystko waliło i jeszcze gmina ma udziały w tym mieszkaniu. Zapytała skąd wziąć pieniądze na 
remont. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, że oddalamy się od tego problemu. Nikt nie 
kwestionuje tego, że trzeba sprzedawać i pozbywać się nieruchomości mieszkalnych  
i niemieszkalnych, które są w złym stanie technicznym. Ale czy wszystkich będziemy traktować 
w ten sam sposób, bo to jest ważne. Z tego też powodu nie będzie głosował za tą uchwałą, nie 
przyłoży do tego ręki, bo ma poważną wątpliwość. 
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Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, że nie możemy traktować wszystkich 
jednakowo, bo sam ustawodawca nie zakłada, że traktuje się każdą nieruchomość, każdego 
nabywcę identycznie. Prosił, żeby nie doprowadzać do absurdu. Kiedyś była taka uchwała rady 
zbiorcza i Prokurator wniósł, żeby ją wycofać, bo mają być indywidualnie rozpatrywane te 
sprawy. Nie można mówić, że każda sprawa będzie teraz identycznie rozpatrywana, bo są to 
indywidualne sprawy.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, że cały czas oddalamy się od źródła 
problemu. Nie kwestionujemy prawa do ustalania wysokości upustu przy sprzedaży, tylko sposób 
wejścia w posiadanie w krótkim okresie czasu. Dlatego to budzi jego wątpliwość i mówi o tym 
otwarcie, że będzie głosował przeciwko tej uchwale. 
 
Więcej głosu w dyskusji nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 7 radnych, 
- przeciw głosowało 3 radnych, 
- wstrzymało się od głosu 3 radnych. 
 
Uchwała Nr XLVIII/521/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2018r.  
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta i stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 
13.10 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym 
obszarze części Miasta Borne Sulinowo w celu zapewnienia porządku publicznego na czas XV 
Zlotu Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie. 
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. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska wyjaśniła, że ustawa dopuszcza możliwość podjęcia 
takiej uchwały i nie chodzi tutaj o żadne komercyjne działanie, a o to, żeby zapewnić 
bezpieczeństwo przede wszystkim na ulicy Orła Białego, gdzie rozpoczyna się handel wzdłuż 
nieruchomości. Żeby sprostać wymogom ustawy i nie być pociągniętym do odpowiedzialności, 
proponuje się wytyczyć dwa, trzy miejsca na obszarze imprezy masowej i tylko tam może 
odbywać się sprzedaż i tylko tam będą przebywać ludzie, którzy będą spożywać piwo. Proponuje 
się podjąć tą uchwałę ze względu na dzieci i na bezpieczeństwo oraz żeby sprostać ustawie.  
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Powiedziała, że będzie sporo niezadowolonych osób, które te stoiska oprócz terenu zlotowiska też 
tam ustawiają. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przypomniał, że to dotyczy tylko napojów 
alkoholowych, natomiast inną działalność mogą prowadzić. 
 
Po tym poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/522/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2018r.  
w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów 
alkoholowych na określonym obszarze części Miasta Borne Sulinowo w celu zapewnienia 
porządku publicznego na czas XV Zlotu Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
 
13.11 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia 
skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2017 rok. 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/523/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2018r.  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2017 rok 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
 
13.12 
 
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. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja zaopiniowała również 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że projekt uchwały zawiera nowe 
zadanie, tj. budowę infrastruktury kajakowej ze szlakiem kajakowym, i głównie chodzi o pole 
namiotowe w Bornem Sulinowie. Kosztorys, który został sporządzony, w pierwszej wersji miał 
być przyjęty na 3,5 mln zł. Ponieważ już wiadomo, że alokacja środków jest niższa, mogliśmy 
wystąpić o 1,5 mln zł. Jest to wiadomość na czas, gdy już dokumenty były przygotowane, więc na 
najbliższej sesji będziemy musieli zmienić Wieloletni Plan Inwestycyjny obniżając tą kwotę. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował za tą cenną i bardzo ważną informację. 
 
Po tym poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/524/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2018r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy 
Borne Sulinowo na lata 2015-2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28 do 
protokołu. 
 
 
13.13 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok. 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/525/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2018r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
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13.14 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/526/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2018r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2018-2030 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
 
 
13.15 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy ustalenia 
wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Bornego Sulinowa. 
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 11 radnych, 
- przeciw głosował 1 radny, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała Nr XLVIII/527/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2018r.  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Bornego Sulinowa została 
podjęta i stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 32 i nr 33 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 14 pn. „Interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych.”. 
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Ad 14. 
 
 
W punkcie sesji pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głos zabrali: 
 
 Radny Dariusz Palicki powiedział, że część pomieszczeń z Liceum Ogólnokształcącego 

zostanie przekazanych do Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie. W związku z tym 
zapytał, kiedy te pomieszczenia zostaną przekazane oraz jaka jest metodologia i terminarz 
prac. 

 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, że te ustalenia były dość wcześnie robione  
i do tych prac miała zostać wykorzystana nasza brygada remontowa. Aktualnie widzi, że jest 
to nierealne i wszelkie roboty będziemy musieli zlecać na zewnątrz. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że nie umie odpowiedzieć kiedy 
będziemy to robić, ale najszybciej jak będziemy mogli. Natomiast metodologia jest bardzo 
prosta. Wystarczyło ostudzić zapędy dyrektora szkoły podstawowej i w jakiś sposób 
rozmawiać z dyrektorem liceum, ponieważ jeden i drugi jak gdyby ciągnie w swoją stronę. 
Rzecz dotyczy 3 pomieszczeń i pomieszczenia pedagogów bądź zastępcy I piętra i zamknięcia 
odcinka do schodów. Będzie ścianka niemurowana, nie na stałe, bo nie wiadomo jak to się 
potoczy. Prawdopodobnie będziemy to robić własnym sumptem. 
 
Radny Dariusz Palicki powiedział, że chodzi głównie o metodologię i terminy, bo  
w niektórych momentach te prace budowlane będą dosyć poważne. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska stwierdziła, że nie odpowie na pytanie, jak 
będzie technicznie wyglądać przenoszenie sali czy wyposażenie sal, bo nie jest to jej 
zadaniem. Jej zadaniem jest wspomaganie praktycznie, bo mogłoby się to odbyć przy woli obu 
dyrektorów, gdy Urząd na to pozwala. To nie będzie ścianka murowana, tylko tymczasowo 
postawiona i bezpieczna i nie będzie żadnych drzwi montowanych. To jest wszystko na czym 
polega nasze zadanie, a o żadnej metodologii nie umie powiedzieć. 
 
Radny Dariusz Palicki powiedział, że temat wydaje się błahy, ale później może powstać 
problem. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, iż myśli, że mamy prężnych 
zarządzających szkołą i to jest ich problem. 

 
 Radny Arkadiusz Malarski zgłosił wniosek w kontekście uchwały 13.9, żeby przygotować 

uchwałę o dzierżawie tych wszystkich lokali, które są w Silnowie i w Bornem Sulinowie,  
a które wymagają szybkiej reakcji, żeby nie popadły w ruinę. 

 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 15 pn. „Ustalenie terminu 
następnej sesji.”. 
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Ad 15. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że kolejna planowana sesja odbędzie się  
27 września br. (czwartek) o godz. 14.30. 
 
W porządku obrad – zgodnie z uchwalonym planem pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
na 2018 rok – będzie m.in.: 
 
1. Ocena wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2018 roku.  
2. Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2018 roku. 
3. Informacja Burmistrza na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki 

z o.o. w Bornem Sulinowie z uwzględnieniem zakresu prowadzonej działalności. 
4. Opieka zdrowotna w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń medycznych w 2017 roku, 

kontrakty na 2018 rok, problemy i zamierzenia na przyszłość. 
5. Podjęcie uchwał. 
 
Powiedział też, że w międzyczasie w lipcu i sierpniu br. mogą zostać zwołane sesje na wniosek.  
  
Następnie przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych na dwa miesiące przed 
upływem kadencji w 2018 r. w 2 egzemplarzach.  
Kadencja upływa 16 listopada 2018 r. (stan na 16 września 2018 r.) 
 
Powiedział też, że poprosił o jak najszybsze dostarczenie (do 15 lipca br.) zdjęcia, które zostanie 
wykorzystane do materiałów pamiątkowych związanych z kadencją Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie 2014-2018. Stwierdził, iż nie ma złych intencji i zapewnił, że fotografie zostaną 
wykorzystane w sposób godny i należyty. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 16 pn. „Zamknięcie sesji.”. 
 
 
 
Ad 16. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął XLVIII Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 12.00 do godz. 13.45. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 


