
P R O T O K Ó Ł   Nr XXXIII/2017 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 30 marca 2017 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 

 

XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 30 marca 2017 r. otworzył  

i jej przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej DARIUSZ CZERNIAWSKI.  

 

Na wstępie powitał Burmistrza Bornego Sulinowa Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Skarbnika 

Gminy Lidię Ławrukajtis, Sekretarza Gminy Annę Gałązkę, obecnych na sali kierowników 

jednostek podległych gminie, przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, mieszkańców 

miasta i gminy oraz panie i panów radnych. 

 

Po tym stwierdził, że na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 13 radnych,  

co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne.  

 

Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu. 

 

W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji punktu pn. 

„Przyjęcie wniosków do porządku obrad”. 

Zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Klubu Radnych "Nasza 

Gmina" w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Bornego Sulinowa. 

Zaproponował wprowadzenie powyższego projektu uchwały jako ppkt 31 w pkt 15. 

Następnie zapytał, czy są jakieś uwagi lub wnioski do porządku dzisiejszej sesji. 

 

Uwag i innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Po tym poddał pod głosowanie wprowadzenie w pkt 15 "Podjęcie uchwał w sprawach" projektu 

uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Bornego Sulinowa jako 

ppkt 31: 

 za głosowało 12 radnych, 

 głosów przeciwnych nie zgłoszono, 

 wstrzymał się od głosu 1 radny. 

Wniosek został przyjęty. 

 

Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2017 r. przedstawiał się następująco: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr XXXII/2017 z 9.02.2017 r.).  

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady. 

7. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 

8. Wolna Trybuna. 

9. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie w 2016 roku, realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. 

Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Borne Sulinowo za rok 2016. 
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10. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie  

w 2016 roku, realizacja zadań statutowych i budżetowych. 

11. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2016 

rok  (w tym: baza podlegająca bibliotece, działalność bibliotek, działania w zakresie 

organizacji imprez, realizacja planu finansowego) i planowana działalność w 2017 roku. 

12. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2016 rok   

(w tym: baza podlegająca Centrum, działalność świetlic wiejskich, działania w zakresie 

kulturalno-rekreacyjnym i organizacji imprez, realizacja planu finansowego) i planowana 

działalność w 2017 roku. 

13. Przyjęcie raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 

Sulinowo w 2016 roku. 

14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

i Ochrony Ofiar Przemocy w 2016 roku. 

15. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bornem Sulinowie; 

2) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bornego Sulinowa i Kierownika Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie; 

3) ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór sołtysa 

(Sołectwo Rakowo); 

4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu 

położonego w miejscowości Grabno; 

5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Dąbrowica; 

6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Jeleń; 

7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Łubowo; 

8) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Przyjezierze; 

9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Śmiadowo; 

10) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (lokal 

mieszk. nr 10 przy Al. Niepodległości 3F w Bornem Sulinowie); 

11) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (lokal 

mieszk. nr 2 w  m. Juchowo nr 38); 

12) zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (nieruchomość 

gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 407/1 w m. Krągi); 

13) zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (nieruchomość 

gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 51/19 w m. Jeleń); 

14) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność 

gminy Borne Sulinowo (nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 10/5 w m. Łączno); 

15) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 

gminy Borne Sulinowo (część - nr 9 o pow. 114 m
2
 wydzielona z nieruchomości 

gruntowej o nr 1/2 w m. Borne Sulinowo); 

16) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10  lat nieruchomości stanowiącej własność 

gminy Borne Sulinowo (bunkier o pow. 99,50m
2
 wraz z gruntem o pow. 119,50m

2
 

posadowiony na działce nr 7/367 w m. Borne Sulinowo); 

17) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność 

gminy Borne Sulinowo (bunkier o pow. 95,99m
2
 wraz z gruntem o pow. 105,99m

2
 

posadowiony na działce nr 7/367 w m. Borne Sulinowo); 
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18) użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (część tj. 104 m
2
  

z nieruchomości oznaczonej działką nr 9/48 w m. Borne Sulinowo); 

19) użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (część tj. 225 m
2
  

z nieruchomości oznaczonej działką nr 37/44 w m. Borne Sulinowo); 

20) wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo; 

21) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego; 

22) określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klasy I publicznej szkoły 

podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Borne Sulinowo; 

23) wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5  

i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę  w oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Borne Sulinowo oraz warunków zwolnienia z tych opłat; 

24) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo; 

25) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2020; 

26) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Borne 

Sulinowo; 

27) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2017; 

28) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy 

Borne Sulinowo na lata 2015-2020; 

29) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok; 

30) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2017-2030; 

31) ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Bornego Sulinowa. 
 

16. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

17. Ustalenie terminu następnej sesji. 

18. 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 XXXII/2017 z 9.02.2017 r. 

 

Uwag do protokołu nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod 

głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXXII/2017 z 9.02.2017 r.: 

 za głosowało 13 radnych, 

 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

Protokół Nr XXXII/2017 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z 9.02.2017r. został 

przyjęty jednogłośnie. 

 

Po tym Przewodniczący RM przystąpił do realizacji pkt 4 pn. „Sprawozdanie Burmistrza  

z działalności w okresie międzysesyjnym”. 
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Ad 4. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni wraz z zawiadomieniem  

i materiałami na sesję 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. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 6 pn. „Informacja 

Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady”. 

 

 

Ad 6. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przedstawił informację o pracach organów Rady  

o następującej treści: 

 

          "W okresie od ostatniej sesji odbyły posiedzenia poniższe komisje Rady Miejskiej  

w Bornem Sulinowie. 

 

Komisja Budżetowo-Gospodarcza odbyła 1 posiedzenie, na którym: 

1. Oceniono działalność, w tym wykonania planów finansowych za 2016 rok poniższych 

jednostek: 

1) Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie, 

2) Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, 

3) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie, 

4) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. 

2. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na dzień 30 marca 2017 r., w tym w sprawach: dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne 

Sulinowo. 

 

Komisja Rozwoju odbyła 1 posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się następująco: 

1. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie w 2016 roku, realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. 
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2. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

i Ochrony Ofiar Przemocy w 2016 roku. 

3. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie  

w 2016 r., realizacja zadań statutowych. 

4. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2016 

rok  (w tym: baza podlegająca bibliotece, działalność bibliotek, działania w zakresie 

organizacji imprez, realizacja planu finansowego) i planowana działalność w 2017 roku. 

5. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2016 

rok  (w tym: baza podlegająca Centrum, działalność świetlic wiejskich, działania w zakresie 

kulturalno-rekreacyjnym i organizacji imprez, realizacja planu finansowego) i planowana 

działalność w 2017 roku. 

6. Informacja na temat wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 2017 (oferta 

spędzenia wolnego czasu - CKiR, MBP). 

7. Zaopiniowanie raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 

Sulinowo w 2016 roku. 

8. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu 

położonego w miejscowości Grabno; 

2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Borne Sulinowo dla obrębów: Dąbrowica, Jeleń, Łubowo, Przyjezierze  

i Śmiadowo; 

3) wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo; 

4) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego; 

5) określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klasy I publicznej szkoły 

podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Borne Sulinowo; 

6) wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5  

i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Borne Sulinowo oraz warunków zwolnienia z tych opłat; 

7) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo; 

8) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2020; 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy 

Borne Sulinowo na lata 2015-2020; 

10) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok (w zakresie 

działania komisji). 

 
 

Komisja Rewizyjna odbyła trzy posiedzenia, na których: 

1. Rozpatrywała skargi na działalność Burmistrza Bornego Sulinowa i Kierownika Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. 

2. Przeprowadziła kontrolę w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie. 

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań statutowych - formy prowadzonej działalności, 

stan zatrudnienia, prawidłowość gospodarowania mieniem, realizacja budżetu za 2016 rok, 

zobowiązania, terminowość regulowania zobowiązań m.in. z tytułu podatków i składek ZUS, 

realizacja zadań i obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane - "rozdz. 6 

utrzymanie obiektów budowlanych" oraz ustawy o ochronie p.poż. - "rozdz. 2 zapobieganie 

pożarowi, klęsce żywiołowej lub innemu miejscowemu zagrożeniu". 
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W dniu 10 marca br. uczestniczyłem w części uroczystej spotkania z Sołtysami Sołectw z terenu 

Gminy Borne Sulinowo, na którym wręczono sołtysom podziękowania oraz upominki z okazji 

Dnia Sołtysa. 

 

W dniu 20 marca br. wspólnie z Panią Burmistrz uczestniczyłem w spotkaniu Społecznego 

Komitetu ds. ufundowania sztandaru dla 21. Centralnego Poligonu Lotniczego Nadarzyce na  

65 rocznicę powstania Poligonu.". 

 

Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 7 pn. „Wystąpienia 

przewodniczących jednostek pomocniczych gminy”. 

 

 

Ad 7. 

 

W punkcie sesji pn. "Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy" głos 

zabrała Sołtys Sołectwa Radacz Halina Jaskółka. W imieniu wszystkich sołtysów podziękowała za 

uroczystość - miłą niespodziankę, która spotkała sołtysów obecnych na naradzie z sołtysami,  

w której uczestniczyła Pani Burmistrz i Przewodniczący Rady Miejskiej. Sołtysi byli bardzo 

zaskoczeni, podziękowała za poczęstunek i za to, że pamiętano o nich. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował Pani Burmistrz za zorganizowanie tego 

spotkania. Powiedział, że doceniają trud sołtysów w niełatwej pracy, którzy są solą tej ziemi.  

 

Po tym przystąpił do realizacji pkt 8 pn. „Wolna Trybuna”. 

 

 

Ad 8. 

 

W punkcie sesji Wolna Trybuna głos zabrali: 

 

 Radosław Głowacki powiedział, że jest mieszkańcem gminy od 1998 r. i poruszył problem 

terenu, który znajduje się wokół Orlika i Centrum Kultury i Rekreacji. Z tego co widzi teren 

jest zagospodarowany, znajduje się tam Orlik, plac zabaw dla dzieci. Zapytał, kiedy ktoś 

podejmie decyzję odnośnie zamknięcia ruchu dla samochodów w pobliżu Orlika i Centrum 

Kultury i Rekreacji. Powiedział, że wydaje mu się to logiczne, bowiem niemal codziennie 

mieszkańcy albo osoby przyjezdne urządzają sobie rajdy wokół tych miejsc. Następnie 

poruszył temat przedszkola niepublicznego i zapytał, dlaczego funkcjonuje przedszkole 

niepubliczne, a gmina, którą zamieszkuje około 10 tys. mieszkańców, nie posiada przedszkola 

publicznego. W dalszej kolejności wypowiedział się na temat terenu wokół Orlika  

i wyposażenia go w ławeczki oraz w kosze na śmieci. Stwierdził, że nie ma tam ani jednego 

kosza na śmieci, a teren nie wygląda za ciekawie - są góry śmieci. 

 

 Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że najbardziej kompetentną osobą do 

udzielenia odpowiedzi na poruszone tematy jest Pani Burmistrz i udzielił jej głosu. 

 

 Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że teren koło Orlika rzeczywiście 

jest terenem gminnym. Teren przejazdu do hali sportowej jest terenem zamkniętym i tam 

samochody nie mają prawa się przemieszczać. Nie ma prawa też nikt parkować przed halą, 

ponieważ jest przeznaczony do tego parking. Wjazd od ul. Reja w stronę Orlika jest drogą 

ewakuacyjną, przejściem a zarazem drogą wewnętrzną. Tej drogi na pewno nie zamkniemy. 

Nie wie, którędy i gdzie można uskuteczniać rajdy, a jak są uskuteczniane jakieś jazdy, to po 
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prostu nielegalnie, nie powinno to się odbywać. Trzeba zwrócić uwagę Straży Miejskiej, która 

powinna tym się zainteresować. 

 

 Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są tam zainstalowane znaki. 

 

 Mieszkaniec Radosław Głowacki odpowiedział, że nie ma znaków. 

 

 Kierownik Referatu Inwestycji Krzysztof Zając wyjaśnił, że jest to strefa zamieszkania  

i obowiązuje tam prędkość do 20 km/h. W grę wchodzi kwestia egzekwowania przepisów. 

 

 Mieszkaniec Radosław Głowacki zasugerował postawienie znaków, które będą informowały  

o zakazie za wyłączeniem określonych służb. Czyli będzie to droga przeciwpożarowa, droga 

ewakuacyjna za wyjątkiem, tak jak ma to miejsce przy Centrum, gdzie ustawiony jest znak 

zakazu ruchu za wyjątkiem pracowników. Chodzi mu o drogi od ulicy Reja i od ulicy 

Słowackiego. Są tam 4 wjazdy, na placu wokół Orlika są wyrysowane pasy do nauki jazdy 

rowerem, dzieci jeżdżą tam na rowerach, a praktycznie z każdej strony wjeżdżają auta. 

 

 Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska stwierdziła, że jest to zadanie dla Pani Dyrektor 

Centrum, która obecnie jest tutaj na sali obrad. Następnie ustosunkowała się do kwestii 

przedszkola. Powiedziała, że nie ma wymogu takiego, czy gmina ma prowadzić publiczne 

przedszkole czy nie. U nas zupełnie wystarczające jest przedszkole niepubliczne. Stwierdziła, 

że nie umie powiedzieć co będzie za 3 czy 4 lata, ponieważ przestaną istnieć oddziały 

przedszkolne przy szkołach. U nas oddziały przedszkolne całkowicie rozwiązywały problem 

dzieci w wieku przedszkolnym. W przygotowaniu jest nowa ustawa o przyjmowaniu dzieci 2-

letnich do przedszkola. Tam, gdzie jest to możliwe przedszkola są prowadzone przez 

stowarzyszenia i są też przedszkola niepubliczne. Natomiast gmina dopłaca do utrzymania 

każdego dziecka 75%. Odnośnie ławeczek i koszy na śmieci wokół Orlika prosiła  

o wypowiedź Panią Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji. 

 

 Dyrektor CKiR Paulina Undrych-Matkowska wróciła do tematu zagospodarowania całego 

terenu. Powiedziała, że plan jest taki, aby cały ten teren zagospodarować i żeby powstała taka 

strefa wypoczynku dla rodziców i dla dzieci, łącznie z architekturą. Nim to powstanie nie chce 

stawiać koszy na śmieci na zewnątrz Orlika, ponieważ w tych koszach znajdują się śmieci, 

które przynoszą ludzie z okolicznych pensjonatów. Sprzątają teren wokół hali sportowej 

codziennie i codziennie te śmieci są. Kosze znajdujące się przy Centrum Kultury i Rekreacji są 

o pojemności 1100 l i są również codziennie zapełniane śmieciami z zewnątrz. 

Poinformowała, że wielokrotnie zwracała na to uwagę Straży Miejskiej i straż tędy przejeżdża,  

ale też nie są codziennie i nie kontrolują tego. Śmietniki są wokół hali przy placu zabaw i na 

terenie samego Orlika. 

 

 Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że obowiązuje nas reforma 

śmieciowa i każdy potencjalny mieszkaniec jest właścicielem swoich śmieci, za które płaci. 

Taki obowiązek spoczywa też na Centrum Kultury i Rekreacji, na Urzędzie Miejskim, na 

wszystkich szkołach. Wszyscy za te śmieci płacimy, więc pilnujemy swojej własności. 

Niestety tak się nie dzieje i zdarza się, że np. odpady zielone w workach ludzie wystawiają 

wokół pojemników na śmieci. Ostatnio był taki przypadek przy Rewitalu - 110 wystawionych 

worków. Powiedziała, że na pewno Pani Dyrektor CKiR ze swoimi służbami musi zwrócić 

uwagę na porządek i najlepiej zrobić to jeszcze dzisiaj. Po tym nawiązała do poruszonej przez 

Dyrektora CKiR kwestii zagospodarowania terenu. Powiedziała, że w ubiegłym roku był 

pomysł na zagospodarowanie całej strefy i napisania dużego wniosku unijnego, nazywając ten 

teren "strefą aktywnego wypoczynku" z ławkami, torem do jazdy na rolkach, torem 
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rowerowym. Niestety nie dostaliśmy na to pieniędzy, projekt przesunął się w czasie i ma 

nadzieję, że kiedyś rządzący to wykorzystają, bo chcielibyśmy zagospodarować cały teren 

asfaltowy. Wtedy będzie sens zagrodzenia całego terenu i będzie to strefa zamknięta. 

Zaznaczyła, że jest to śpiew przyszłości, ale to zrobimy. 

 

Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 

 

Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Sprawozdanie 

z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w 2016 

roku, realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. Przedstawienie oceny 

zasobów pomocy społecznej dla Gminy Borne Sulinowo za rok 2016.”. 

 

 

Ad 9. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie  

z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w 2016 

roku, realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. 

Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Poinformował, że sprawozdanie było przedmiotem posiedzeń Komisji Rozwoju i Komisji 

Budżetowo-Gospodarczej. 

Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinie. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 

"Analizując sprawozdanie z funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bornem Sulinowie Komisja Rozwoju stwierdza, że zostało ono przygotowane w obszernej 

formie i uwzględnia realizację planu finansowego w poszczególnych rozdziałach budżetu oraz 

przedstawia strukturę organizacyjną z podziałem i opisem wszystkich rodzajów i form działań  

z zakresu pomocy społecznej, realizowanych w ramach zadań własnych i zleconych ze środków 

wojewody. W przedłożonym sprawozdaniu oraz podczas rozmowy z osobą wykonującą zadania 

Kierownika OPS Panem Arturem Obarzankiem i Kierownikiem Sekcji Służb Socjalnych Mariolą 

Siniarską uzyskaliśmy wiele szczegółowych informacji na temat działalności statutowej OPS,  

a także na temat działającego w strukturach Ośrodka Klubu Aktywnego Seniora „AS”, Centrum 

wolontariatu. Komisja uzyskała też informacje o wzroście w ujęciu statystycznym przemocy 

przybierającej różne formy w Gminie Borne Sulinowo. Sprawami tymi zajmuje się zespół 

interdyscyplinarny, który nie ma wydzielonych środków na działalność, co stanowi pewną 

trudność w codziennym funkcjonowaniu zespołu. Podczas analizy i rozmowy pojawił się problem 

stanowiska pracy tzw. asystenta rodziny, który jest ważnym ogniwem w wspieraniu  

i funkcjonowaniu rodziny. Ciągłe zmiany osoby pracującej na stanowisku nie sprzyjają 

wykonywaniu zadań i tworzeniu właściwych relacji z klientem. Kłopotem jest brak środków na 

wynagrodzenie dla asystenta rodziny, co przekłada się na niepewność Ośrodka oraz pracownika, 

czy będą środki na wynagrodzenie, choć specyfika pracy wskazuje na konieczność podpisania 

umowy na czas nieokreślony. Powyższe powoduje zupełny brak stabilizacji dla osoby 

wykonującej zadania asystenta rodziny, a także dezorganizację i trudności w zaplanowaniu 

pewnych działań w tym zakresie. Dodać należy, że nowa ustawa „Za życiem” nakłada kolejne 

zadania dla asystenta rodziny. 

W trakcie dyskusji i analizy sprawozdania pojawił się kolejny raz problem starzejącego się 

społeczeństwa w gminie, a w związku z tym widoczny wzrost zainteresowania umieszczeniem 

ludzi starszych w domach pomocy społecznej. Wnioski składają same osoby zainteresowane lub 

ich rodziny, które nie mogą zapewnić opieki członkom swoich rodzin. Takie sytuacje generują 

coraz wyższe koszty utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, a tym samym 
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konieczność zaplanowania coraz większych kwot w budżecie Gminy Borne Sulinowo 

niezbędnych do realizacji tego zdania. 

Pilne w tej sytuacji staje się stworzenie mieszkań chronionych w obiekcie po wygaszanym 

gimnazjum w Silnowie. 

Obecne kierownictwo M-GOPS-u po raz kolejny podniosło sprawę konieczności remontu 

dachu w pełnym zakresie na budynku ośrodka. 

Reasumując, Komisja Rozwoju oceniła pozytywnie działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, nie 

wnosząc uwag.". 

Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Następnie radny Zbigniew Maltański przeczytał opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej  

o następującej treści: 

 "Po przeanalizowaniu sprawozdania z działalności i z realizacji planu finansowego 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok Komisja Budżetowo-Gospodarcza 

stwierdza, że w sposób bardzo szczegółowy i przejrzysty opisano zadania realizowane przez 

Ośrodek, zarówno zadania własne jak i zlecone. Wykonanie planu finansowego nie budzi 

zastrzeżeń, nie stwierdzono przekroczeń w żadnym rozdziale i paragrafie klasyfikacji budżetowej. 

 Z przedstawionego sprawozdania oraz wypowiedzi osoby wykonującej zadania 

Kierownika OPS wynika, że podobnie jak w latach ubiegłych, w roku budżetowym 2016 

największe problemy wystąpiły w realizacji zadań własnych, a dotyczyły odpłatności za pobyt 

pensjonariuszy w domach pomocy społecznej oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych.  

W powyższych formach pomocy powstały zaległości w opłatach na łączną kwotę 94.079,59 zł. 

Zaległości te nie nastąpiły z winy Ośrodka, a przede wszystkim z tego, iż nie została przekazana 

pełna dotacja na te cele z budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok, o którą wnioskował 

Kierownik M-GOPS. Ze względu na brak środków finansowych w budżecie gminy na 2016 rok 

nie został zwiększony plan finansowy tej jednostki o wnioskowaną kwotę w celu terminowego 

uregulowania zobowiązań, co skutkowało powstaniem zobowiązań wymagalnych. 

Kwota tych zobowiązań została uregulowana w całości ze środków finansowych zaplanowanych 

na realizację powyższych wydatków z budżetu Ośrodka na 2017 rok.  

Z wypowiedzi osoby wykonującej zadania Kierownika OPS wynikało, że zainteresowanie 

podopiecznych pobytem w domu pomocy społecznej jest coraz większe (sytuacja ta trwa już od 

kilku lat), a spowodowane to jest głównie starzeniem się społeczeństwa naszej gminy.  

Z przedstawionej informacji wynika, że blisko 20% mieszkańców gminy stanowią osoby w wieku 

emerytalnym. Dlatego tak ważne jest utworzenie na terenie naszej gminy zespołu mieszkań 

chronionych, co byłoby tańszą ofertą zapewnienia opieki dla osób ubiegających się o skierowanie 

do Domu Pomocy Społecznej.  

 Podobnie jak w innych latach występuje niskie wykonanie dochodów z tytułu odzyskania 

od dłużników alimentacyjnych zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłaconych 

osobom uprawnionym do alimentów. Pomimo prowadzonych przez Ośrodek postępowań  

w zakresie poprawienia skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych od dłużników 

alimentacyjnych, przewidzianymi przepisami prawa, zwrócone kwoty są niewielkie, chociaż  

z przedłożonej informacji wynika, że w 2016 roku nastąpił wzrost zwróconych świadczeń  

o 19,66% (z kwoty 101.993,32zł do kwoty 126.949,84zł). Ściągalność z dłużników 

alimentacyjnych należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego jest 

problemem od wielu lat w całym kraju i jest to sytuacja niezależna od tut. OPS. 

Reasumując, Komisja Budżetowo-Gospodarcza jednogłośnie oceniła pozytywnie działalność 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz realizację zadań  

z zakresu pomocy społecznej, nie wnosząc uwag.". 

Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do informacji 

zawartych w sprawozdaniu. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali 

również informację na temat oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Borne Sulinowo za  

rok 2016.  

Powyższe opracowanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Następnie zwrócił się do radnych, czy mają jakieś uwagi bądź pytania do przedstawionej oceny 

zasobów pomocy społecznej. 

 

Żaden radny nie zabierał głosu. 

 

Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 10 pn. 

„Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie w 2016 

roku, realizacja zadań statutowych i budżetowych”. 

 

 

Ad 10. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie  

z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie w 2016 roku, realizacji 

zadań statutowych i budżetowych. 

Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Poinformował, że sprawozdanie było przedmiotem posiedzeń Komisji Rozwoju i Komisji 

Budżetowo-Gospodarczej. 

Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinie. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 

"Komisja Rozwoju dokonała analizy sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Bornem Sulinowie oraz wysłuchała Panią Renatę Tomczyk - Kierownika tej 

jednostki, pod kątem realizacji zadań statutowych, zatrudnienia, form i efektów prowadzonej 

działalności oraz zasobów finansowych Domu. 

Dom prowadzi działalność dziennego wsparcia dla 35 osób w ramach miejsc uzgodnionych  

i dotowanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Zdaniem komisji należy wysoko ocenić 

działalność merytoryczną jednostki, mającą na celu podtrzymywanie i nabywanie umiejętności 

niezbędnych dla pensjonariuszy do samodzielnego życia, kształtowanie aktywności w wielu 

obszarach, integrację ze środowiskiem lokalnym, pomoc w przezwyciężaniu trudności życia 

codziennego. 

 Członkowie komisji uzyskali informację, że infrastruktura lokalowa i wyposażenie jest 

odpowiednie do standardów umożliwiających właściwą realizację poszczególnych form 

prowadzonej działalności. Kadra pracownicza w ujęciu ilościowym również spełnia wymogi 

formalne i odpowiednie wskaźniki zatrudnienia, wynikające z rozporządzenia dotyczącego 

środowiskowych domów pomocy społecznej. Problemem utrudniającym funkcjonowanie 

placówki jest brak własnego środka transportu w celu przewozu podopiecznych. Nadmienić 

należy, że ŚDS nie ma ustawowego obowiązku dowozić podopiecznych do placówki, ale fakt że 

większość mieszkańców jest spoza miasta a system komunikacji publicznej nie umożliwia dojazdu 

na zajęcia, zadanie to jest niezbędne do realizacji, bo podopieczni ze względów obiektywnych 

zrezygnują z usług placówki. Podejmowane były różne starania w kierunku pozyskania 

samochodu służbowego, ale nie przyniosły efektu. Aktualnie dowóz podopiecznych jest 
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realizowany dzięki porozumieniu z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie 

(wynajem samochodu), ale pod względem ekonomicznym nie jest to najlepszym rozwiązaniem.  

W trakcie dyskusji pojawił się ważny element w aspekcie bezpieczeństwa pobytu 

podopiecznych w wynajmowanych pomieszczeniach ŚDS, a mianowicie brak drugiego wyjścia 

ewakuacyjnego z budynku. Zdaniem komisji jest to bardzo ważny aspekt i należałoby szybko  

znaleźć rozwiązanie tego problemu.  

Reasumując, Komisja Rozwoju oceniła pozytywnie prowadzoną działalność statutową 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie i nie wniosła żadnych uwag.". 

Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Następnie radny Zbigniew Maltański przeczytał opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej  

o następującej treści: 

 "Po przeanalizowaniu sprawozdania z działalności i z realizacji planu finansowego 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie za 2016 rok Komisja Budżetowo-

Gospodarcza stwierdza, że szczegółowo opisano formy prowadzonych zajęć z użytkownikami 

Domu i efekty prowadzonej działalności. 

Działalność SDS jest w pełni finansowana ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego  

w formie comiesięcznych dotacji stanowiących iloczyn aktualnej liczby użytkowników Domu  

i średniej wojewódzkiej kwoty dotacji. W 2016 roku łączna kwota dotacji Wojewody wyniosła 

540.380,00zł i została wydatkowana w 100%. 

Na posiedzeniu powzięto także informację o jedynym problemie dotyczącym braku samochodu 

służbowego do przewozu podopiecznych. Chociaż nie ma żadnego obowiązku zapewnienia 

dowozu swoim podopiecznym, biorąc pod uwagę liczbę podopiecznych z terenów wiejskich - 24 

osoby, ograniczone połączenia komunikacyjne na terenie gminy lub ich brak i niski status 

materialny tych osób, usługa transportowa jest zasadna i konieczna. Jeśli użytkownicy Domu 

zamieszkujący w miejscowościach wiejskich nie będą dowożeni na zajęcia, to istnieje zagrożenie 

rezygnacji podopiecznych z usług i po prostu zamknięcie placówki. 

Podejmowane próby pozyskania własnego samochodu na potrzeby dowożenia podopiecznych 

były bezskuteczne. Z przekazanej informacji wynika, że od 1 marca br. ŚDS wynajmuje 

samochód od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie, co rozwiązuje problem 

dowozu podopiecznych, ale nie jest to do końca korzystne pod względem ekonomicznym  

i organizacyjnym. Środowiskowy Dom Samopomocy nie jest w stanie sam zakupić pojazdu, 

bowiem nie ma takich środków. Mając powyższe na uwadze komisja wnioskuje do Burmistrza  

o rozważenie możliwości zakupu samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Bornem Sulinowie i wygospodarowania na ten cel środków w budżecie gminy, np. w ramach 

leasingu. 

 Reasumując, Komisja Budżetowo-Gospodarcza jednogłośnie oceniła pozytywnie 

działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie, nie wnosząc uwag.". 

Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do informacji 

zawartych w sprawozdaniu. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 11 pn. 

„Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2016 

rok  (w tym: baza podlegająca bibliotece, działalność bibliotek, działania w zakresie organizacji 

imprez, realizacja planu finansowego) i planowana działalność w 2017 roku”. 
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Ad 11. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie  

z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2016 rok i planowanej 

działalności w 2017 roku. 

Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Poinformował, że sprawozdanie było przedmiotem posiedzeń Komisji Rozwoju i Komisji 

Budżetowo-Gospodarczej. 

Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinie. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 

"Pani Iwona Gajewska-Tranbowicz, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej złożyła 

sprawozdanie, w którym podsumowała działalność kierowanej przez siebie instytucji kultury.  

W sprawozdaniu opisano liczne imprezy przeprowadzone w 2016 r. Widoczne jest nasilenie 

cykliczności imprez i podejmowanie nowych wyzwań w drugim półroczu. Każdy tydzień żyje 

nowym wydarzeniem skierowanym do różnych grup odbiorców, od najmłodszych do seniorów. 

MBP w Bornem Sulinowie podjęła się realizacji wielu imprez, których celem jest nie tylko  

rzetelne wypełnianie zadań statutowych w zakresie czytelnictwa i jego promocji, ale także 

zaspokojenie potrzeb i aspiracji kulturalnych, popularyzacji nauki i wychowania przez sztukę. Do 

najciekawszych wydarzeń należy zaliczyć: „Narodowe Czytanie Powieści „Quo Vadis”, 

„Bookcrossing w bibliotece”, „Dzień Głośnego Czytania”, „Akademia Kreatywna”, „Warsztaty 

stylu”, współpracę ze szczecineckim Klubem Poetyckim OPAL i borneńskim Klubem Literackim 

„Pod Piórem”, wernisaż ART BORN i sylwester dla dzieci „Pidżama Party”.  

 Na uwagę zasługuje także aplikowanie o środki pozabudżetowe do Instytutu Książki, 

Program Kraszewski - kwota dofinansowania 33.456,00zł pozwalająca na wdrożenie 

Zintegrowanego Elektronicznego Systemu Bibliotecznego MAK+, którego e-katalog ułatwi 

wypożyczanie, a także  podniesie standard biblioteki jako miejsca nowoczesnego, otwartego na 

czytelników, integrującego społeczność lokalną. Na wdrożenie drugiego projektu pozwoliły środki 

pozyskane z programu Równać Szanse - kwota dofinansowania 8.500,00zł na zadanie „Atelier 

Młodego Artysty”. Trzecim grantem były fundusze w wysokości 6.000,00zł powiększone o 35% 

wkładu własnego, co pozwoliło na wzbogacenie oferty czytelniczej o nowości z rynku 

wydawniczego. 

Aby podnieść jakość pracy Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej zatrudniła nowego 

pracownika w Filii Biblioteki w Łubowie. Szczególną aktywnością wykazują się bibliotekarze  

z Silnowa i Radacza. Oprócz promowania wiedzy i czytelnictwa w różnych formach, są 

podejmowane różne inicjatywy aktywizujące i integrujące lokalną społeczność, a także działania 

w kierunku pozyskiwania sprzymierzeńców oraz środków na urozmaicenie działalności.    

Komisja, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Bornem Sulinowie w 2016 roku stwierdza, że zostało ono dobrze przygotowane pod 

względem merytorycznym. W sprawozdaniu zawarto pełną informację o działaniach 

realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną, wpisujących się w wiele płaszczyzn 

aktywności oraz skierowanych do różnych grup odbiorców. 

Reasumując, Komisja Rozwoju oceniła pozytywnie prowadzoną działalność statutową 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie i nie wniosła żadnych uwag.". 

Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Następnie radny Zbigniew Maltański przeczytał opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej  

o następującej treści: 

 "Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności  

i wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2016 rok. 

Komisja stwierdza, że oferta biblioteki w zakresie działalności statutowej i organizacji imprez 

była dość szeroka i zróżnicowana. Z przedstawionego sprawozdania wynikało, że wiele imprez 
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zrealizowano nie tylko w zakresie czytelnictwa i jego promocji, ale także w zakresie zaspokajania 

potrzeb i aspiracji kulturalnych, popularyzacji nauki i wychowania przez sztukę. W sprawozdaniu 

szczegółowo opisano poszczególne imprezy zorganizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 

2016 r. 

 Szczególną jednak uwagę komisja zwróciła na wykonanie planu finansowego za 2016 rok. 

Oceniając wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej komisja zauważyła 

wzrost przychodów z usług, bowiem plan w kwocie 32.500,00zł wykonano w wysokości 

52.656,12zł, co stanowi 162% planu. 

Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów nie budzi zastrzeżeń, bowiem ich wykonanie 

oscyluje w granicach 100%. Ogólne wykonanie kosztów jest na poziomie 98%.  

 Reasumując Komisja Budżetowo-Gospodarcza jednogłośnie przyjęła sprawozdanie  

z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie, w tym wykonanie planu 

finansowego za 2016 rok.". 

Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do informacji 

zawartych w sprawozdaniu. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 12 pn. 

„Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2016 rok   

(w tym: baza podlegająca Centrum, działalność świetlic wiejskich, działania w zakresie 

kulturalno-rekreacyjnym i organizacji imprez, realizacja planu finansowego) i planowana 

działalność w 2017 roku”. 

 

 

Ad 12. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie  

z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2016 rok i planowanej 

działalności w 2017 roku. 

Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Poinformował, że sprawozdanie było przedmiotem posiedzeń Komisji Rozwoju i Komisji 

Budżetowo-Gospodarczej. 

Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinie. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 

"Komisja Rozwoju zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Centrum Kultury  

i Rekreacji w Bornem Sulinowie, jak również wysłuchała wyjaśnień przedstawionych przez 

Dyrektora  i Główną księgową instytucji kultury. 

Sprawozdanie jest obszerne i czytelne, zawarto w nim opis pełnego zakresu działań 

instytucji. CKiR realizuje szerokie spektrum zadań od organizacji imprez rekreacyjno-sportowych, 

poprzez wydarzenia kulturalne, do opieki nad obiektami rekreacyjno-sportowymi, terenami 

rekreacyjnymi, świetlicami wiejskimi oraz miejscami wypoczynku letniego. Jak wynika ze 

sprawozdania Centrum organizuje i współorganizuje wiele wydarzeń i przedsięwzięć  

o charakterze sportowym czy kulturalnym.  

Obiekty pozostające w zarządzaniu CKiR-u są miejscem nauki i doskonalenia umiejętności 

ruchowych, realizacji pasji różnorodnych środowisk i artystów, miejscem realizacji potrzeb  

i zainteresowań dzieci niepełnosprawnych.  
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 Centrum Kultury i Rekreacji jest instytucją tworzącą, realizującą oraz współrealizującą 

różnorodną ofertę skierowaną do szerokiej grupy odbiorców, np.: Zlot Pojazdów Militarnych, 

Targi Chleba i Miodu, dożynki gminne oraz imprezy sportowe. Komisja Rozwoju wysoko oceniła 

organizację tych produktów turystycznych. 

W sprawozdaniu przedstawiono także informację o działalności świetlic wiejskich z terenu 

Gminy Borne Sulinowo. Komisja stwierdza, że biorąc pod uwagę środki finansowe zaplanowane 

w budżecie, oferta CKiR w zakresie działalności kulturalnej i organizowanych imprez o różnym 

charakterze jest na odpowiednim poziomie. Należy dodać, iż w miarę możliwości organizacyjnych 

i finansowych podejmowane są działania - o co wnioskowali członkowie komisji, radni oraz 

sołtysi - mające na celu modernizacje i doposażenia służące poprawie warunków działalności  

w świetlicach wiejskich. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że jest to proces długotrwały  

i kosztowny. Jest szansa, co nas bardzo cieszy, na rozwiązanie problemu wydawało się niedawno 

graniczącego z cudem i podłączenie wody do świetlicy wiejskiej w Śmiadowie. Dobra wiadomość 

dotycząca świetlic również jest taka, że przystąpimy do przygotowania projektu modernizacji 

świetlicy w Piławie oraz udało się na bieżąco rozwiązać problem świetlicy w Dąbiu. 

Bardzo dobra informacja jest taka, iż w sezonie letnim ponownie nad bezpieczeństwem 

kąpiących się w Bornem Sulinowie będzie czuwał wykwalifikowany ratownik. 

 Konkludując, Komisja Rozwoju oceniła pozytywnie prowadzoną działalność statutową 

Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.". 

Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Następnie radny Zbigniew Maltański przeczytał opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej  

o następującej treści: 

 "Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności oraz  

z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji za rok 2016.  

W sprawozdaniu dość obszernie opisano działalność Centrum w poszczególnych zakresach 

działalności statutowej, tj. funkcjonowanie świetlic wiejskich, dowóz osób niepełnosprawnych do 

placówek, zajęcia sportowe organizowane w Centrum dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, 

boiska i kompleksy sportowe, strefy sportowo-rekreacyjne, tereny rekreacyjne. Bardzo 

szczegółowo przedstawiono sprawozdanie z pracy animatora sportu, które to stanowisko 

utworzono w 2016 roku, aby zapewnić lokalnej społeczności Gminy Borne Sulinowo większej 

możliwości dostępu do szeroko rozumianego sportu masowego. 

Komisja stwierdza, że ogrom zadań stawianych Centrum Kultury i Rekreacji jest duży, cele 

statutowe Centrum i świadczone usługi zrealizowane zostały w miarę potrzeb i posiadanych 

środków finansowych. 

Analizując działalność Centrum Kultury i Rekreacji w 2016 roku w oparciu o przedstawioną 

informację, komisja stwierdza, że wypracowane przez Centrum Kultury i Rekreacji przychody 

pozwoliły pokryć dodatkowe koszty poniesione w 2016 r., które nie były przewidziane w planie 

finansowym jednostki, a wynikają z działalności statutowej jednostki i zadań stawianych przez 

jednostkę nadrzędną.  

 Reasumując, Komisja Budżetowo-Gospodarcza jednogłośnie oceniła pozytywnie 

działalność Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, w tym wykonanie planu 

finansowego za 2016 rok.". 

Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do informacji 

zawartych w sprawozdaniu. 

 

Uwag nie zgłoszono. 
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Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 13 pn. „Przyjęcie 

raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo w 2016 

roku”. 

 

 

Ad 13. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali raport 

z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo w 2016 roku. 

Powyższy raport stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Poinformował, że raport był przedmiotem posiedzenia Komisji Rozwoju i zwrócił się do 

przewodniczącego Komisji Rozwoju o opinię na temat sprawozdania z realizacji przedmiotowego 

programu. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 

 "Komisja Rozwoju nie wniosła uwag i oceniła pozytywnie podejmowane działania 

dotyczące profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, wychowawczej  

i zapobiegawczej w zakresie problematyki narkomanii. W sprawozdaniu szczegółowo opisano 

realizację zadań przyjętych do wykonania w Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. 

 Na podkreślenie zasługuje fakt zatrudnienia psychologa w Punkcie Konsultacyjnym, który 

udzielał porad w zakresie problematyki związanej z zażywaniem narkotyków i postępowaniem  

z osobami uzależnionymi. 

 Duży nacisk położono na organizację zajęć profilaktyczno-wychowawczych we 

wszystkich szkołach na terenie Gminy Borne Sulinowo. Zdaniem komisji najważniejsze jest 

szerzenie profilaktyki zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, a uczestnictwo dzieci  

i młodzieży we wszelkich organizowanych zajęciach jest alternatywą do efektywnego spędzania 

czasu wolnego. 

Ważnym elementem realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest wdrażanie programu 

profilaktyki uniwersalnej dotyczącej używania substancji psychoaktywnych pn. "Unplugged". 

Program ten jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i jest 

adresowany do młodzieży w wieku 12-14 lat. 

 W 2016 roku zrealizowano także szkolenia dotyczące przeciwdziałania narkomanii,  

w których uczestniczyli pracownicy socjalni, nauczyciele, policjanci, strażnicy miejscy, kuratorzy, 

członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

członkowie Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkolenia te  

w znacznym stopniu przyczyniły się do pogłębienia wiedzy uczestników szkoleń w zakresie 

umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo 

zażywania narkotyków i postępowania z osobami uzależnionymi.". 

Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi bądź pytania do 

raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie przyjęcie raportu z wykonania 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo w 2016 roku: 

 za głosowało 13 radnych, 

 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, że Rada Miejska w Bornem Sulinowie 

przyjęła raport z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 

Sulinowo w 2016 roku. 

 

Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 14 pn. „Przyjęcie 

sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w 2016 roku”. 

 

 

Ad 14. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie  

z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w 2016 

roku. 

Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Poinformował, że powyższe sprawozdanie było przedmiotem posiedzenia Komisji Rozwoju  

i zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rozwoju o opinię na temat sprawozdania z realizacji 

przedmiotowego programu. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 

 "Komisja Rozwoju nie wniosła uwag i oceniła pozytywnie działania  prowadzone w 2016 

roku przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie 

rozpatrywania zgłoszeń występowania przypadków przemocy domowej na terenie Gminy Borne 

Sulinowo. Zdaniem komisji Zespół Interdyscyplinarny działa bardzo aktywnie, podejmując 

natychmiastowe działania w rodzinach, w których występuje przemoc fizyczna, psychiczna, 

ekonomiczna, a także seksualna.  

W 2016 roku wypełniono 13 Niebieskich Kart-A na wniosek Komisariatu Policji i pracowników 

socjalnych OPS w Bornem Sulinowie. 

Do 12 zgłoszeń powołano grupy robocze, do których zadań należała praca z rodziną dotkniętą 

przemocą, opracowanie i realizacja planu pomocy, monitorowanie, a także dokumentowanie 

działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy i efektów tych działań. 

W jednym przypadku Zespół Interdyscyplinarny nie znalazł podstaw do uruchomienia procedury. 

Efektem działań mających na celu pomoc rodzinom, w których występowała przemoc, jest 

zakończenie w 12 przypadkach postępowania prowadzonego w ramach tzw. "Niebieskiej Karty", 

w tym 2 karty z 2011 r., 1 karta z 2013 r., 5 kart z 2014 r. i 4 karty z 2015 r. 

 Dużą rolę odgrywała praca psychoterapeuty zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjnym dla 

Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, który udzielał wsparcia w zakresie mechanizmów 

obronnych i przemocowych, zachowań manipulacyjnych, poczucia krzywdy, przymusu, winy, 

kontroli zewnętrznej i wewnętrznej. Osoby objęte pomocą otrzymały także niezbędną wiedzę  

w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, korzystania z różnych instytucji służących 

pomocą i wsparciem w chwili zagrożenia. Nabyły także niezbędne umiejętności w miarę 

zdrowego funkcjonowania w społeczeństwie. W 2016 roku w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób 

Dotkniętych Przemocą w Rodzinie wsparcie psychologiczne otrzymało 21 osób w ramach 112 

godzin terapeutycznych.  

Zadania programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie były realizowane również w szkołach na terenie Gminy Borne Sulinowo poprzez m.in. 

organizację apeli, spotkań pogadanek i prelekcji o tematyce przeciwdziałania przemocy, 

rozpowszechnianie gazetek szkolnych dotyczących przeciwdziałania przemocy,  przeprowadzanie 

ankiet w celu diagnozy problemu, wyświetlanie filmów edukacyjnych, realizację program 

"Bezpieczna Szkoła".". 

Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi bądź pytania do 

sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w 2016 roku. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania  

z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w 2016 

roku: 

 za głosowało 13 radnych, 

 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, że Rada Miejska w Bornem Sulinowie 

przyjęła sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

i Ochrony Ofiar Przemocy w 2016 roku. 

 

Po tym Przewodniczący RM ogłosił 10 minut przerwy. 

 

Po przerwie. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski wznowił obrady przystąpił do realizacji pkt 15 pn. 

„Podjęcie uchwał w sprawach”. Na sali było obecnych 13 radnych. 

 

 

Ad 15. 

 

Podjęcie uchwał. 

 

 

15.1 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy rozpatrzenia 

skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie. Przypomniał, że skargę rozpatrywała Komisja Rewizyjna, która wypracowała 

stanowisko odnośnie zarzutów postawionych w skardze. 

Zapytał, czy są uwagi do przedmiotowego projektu uchwały. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 

- za głosowało 10 radnych, 

- przeciw nie głosował żaden radny, 

- wstrzymało się od głosu 3 radnych. 

 

Uchwała Nr XXXIII/342/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie została podjęta i stanowi załącznik nr 15 do 

protokołu. 
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15.2 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy rozpatrzenia 

skargi na działalność Burmistrza Bornego Sulinowa i Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Przypomniał, że skargę rozpatrywała Komisja 

Rewizyjna, która wypracowała stanowisko odnośnie zarzutów postawionych w skardze. 

Zapytał, czy są uwagi do przedmiotowego 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 XXXIII/343/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bornego Sulinowa i Kierownika 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie została podjęta 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

 

15.3 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy ustalenia 

terminu zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór sołtysa (Sołectwo Rakowo). 

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 13 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

Uchwała Nr XXXIII/344/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017r.  

w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór 

sołtysa została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

 

15.4 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu położonego  

w miejscowości Grabno. 

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 13 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

Uchwała Nr XXXIII/345/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla 

terenu położonego w miejscowości Grabno została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 

nr 18 do protokołu. 

 

 

15.5 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo 

dla obrębu Dąbrowica. 

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 13 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

Uchwała Nr XXXIII/346/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Dąbrowica została podjęta jednogłośnie  

i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

 

15.6 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo 

dla obrębu Jeleń. 
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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 13 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

Uchwała Nr XXXIII/347/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Jeleń została podjęta jednogłośnie  

i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

 

15.7 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo 

dla obrębu Łubowo. 

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 13 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

Uchwała Nr XXXIII/348/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Łubowo została podjęta jednogłośnie  

i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
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15.8 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo 

dla obrębu Przyjezierze. 

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 13 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

Uchwała Nr XXXIII/349/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Przyjezierze została podjęta jednogłośnie  

i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

 

15.9 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo 

dla obrębu Śmiadowo. 

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 13 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XXXIII/350/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Śmiadowo została podjęta jednogłośnie  

i stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

 

15.10 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 

nieruchomości lokalowej stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (lokal mieszk. nr 10 przy 

Al. Niepodległości 3F w Bornem Sulinowie). 

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 13 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

Uchwała Nr XXXIII/351/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017r.  

w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo 

została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

 

15.11 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 

nieruchomości lokalowej stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (lokal mieszk. nr 2 w m. 

Juchowo nr 38). 

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 13 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

Uchwała Nr XXXIII/352/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017r.  

w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo 

została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

 



23 

 

15.12 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 

nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (nieruchomość gruntowa 

niezabudowana oznaczona działką nr 407/1 w m. Krągi). 

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 13 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

Uchwała Nr XXXIII/353/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017r.  

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo została 

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

 

15.13 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 

nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (nieruchomość gruntowa 

niezabudowana oznaczona działką nr 51/19 w m. Jeleń). 

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 13 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

Uchwała Nr XXXIII/354/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017r.  

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo została 

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

 

15.14 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 

zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo 

(nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 10/5 w m. Łączno). 

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 13 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

Uchwała Nr XXXIII/355/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017r.  

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej 

własność gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28 do 

protokołu. 

 

 

15.15 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 

zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne 

Sulinowo (część - nr 9 o pow. 114 m
2
 wydzielona z nieruchomości gruntowej o nr 1/2 w m. Borne 

Sulinowo). 

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 13 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

Uchwała Nr XXXIII/356/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017r.  

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej 

własność gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 29 do 

protokołu. 

 

 

15.16 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 

zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne 

Sulinowo (bunkier o pow.99,50m
2
 wraz z gruntem o pow. 119,50m

2
 posadowiony na działce  

nr 7/367 w m. Borne Sulinowo). 

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 13 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

Uchwała Nr XXXIII/357/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017r.  

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej 

własność gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 30 do 

protokołu. 

 

 

15.17 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 

zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo 

(bunkier o pow. 95,99m
2
 wraz z gruntem o pow. 105,99m

2
 posadowiony na działce nr 7/367  

w m. Borne Sulinowo).  

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 13 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

Uchwała Nr XXXIII/358/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017r.  

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej 

własność gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 31 do 

protokołu. 

 

 

15.18 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy użyczenia 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (część tj. 104 m
2
 z nieruchomości 

oznaczonej działką nr 9/48 w m. Borne Sulinowo). 

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. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 

- za głosowało 13 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

Uchwała Nr XXXIII/359/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017r.  

w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (część tj. 

104 m
2
 z nieruchomości oznaczonej działką nr 9/48 w m. Borne Sulinowo) została podjęta 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

 

15.19 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy użyczenia 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (część tj. 225 m
2
 z nieruchomości 

oznaczonej działką nr 37/44 w m. Borne Sulinowo). 

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 13 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

Uchwała Nr XXXIII/360/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017r.  

w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

 

15.20 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 

regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących 

własność 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. 

 

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. 
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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 XXXIII/361/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017r.  

w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

 

15.21 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy dostosowania 

sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

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, 

- przeciw nie głosował żaden radny, 

- wstrzymał się od głosu 1 radny. 

 

Uchwała Nr XXXIII/362/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017r.  

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

została podjęta i stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

 

15.22 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy określenia 

kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla 

której organem prowadzącym jest Gmina 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 13 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

Uchwała Nr XXXIII/363/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017r.  

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klasy I publicznej 

szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Borne Sulinowo została 

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

 

15.23 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wysokości 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 i czasu 

przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w oddziałach przedszkolnych  

w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borne Sulinowo oraz 

warunków zwolnienia z tych opłat. 

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 13 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

Uchwała Nr XXXIII/364/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017r.  

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 

lat 5 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Borne Sulinowo oraz warunków zwolnienia z tych opłat została podjęta jednogłośnie  

i stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
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15.24 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy przyjęcia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 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. 

 

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 XXXIII/365/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017r.  

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie  

i stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

 

 

15.25 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy przyjęcia 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2020. 

Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju o opinię odnośnie projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja zaopiniowała 

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 XXXIII/366/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017r.  

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2020 została podjęta 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 
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15.26 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 

zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Borne Sulinowo.  

Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

Przypomniał, że odbyły się posiedzenia dwóch klubów radnych na ten temat, zdania były 

podzielone, podobnie jak wśród sołtysów. Długo rozmawiano na ten temat, są plusy i minusy tego 

rozwiązania. Poinformował, że jeśli podejmiemy tę uchwałę, to będzie miała moc obowiązującą. 

Jeśli nie zostanie podjęta, to trzeba będzie podjąć uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok. Po tym 

zapytał, czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś uwagi odnośnie projektu uchwały, lub chce o coś 

zapytać. 

 

Radny Tadeusz Deptuła (jednocześnie sołtys sołectwa Łączno) powiedział, że dzisiaj sołtysi nie 

wyrazili zdania na temat utworzenia funduszu sołeckiego, tj. czy ma być czy nie. Więc nie 

wiadomo, jak podejść do tej sprawy. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej  

o opinię odnośnie projektu uchwały. 

 

Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 

opinię negatywną. Zdaniem komisji samorząd Gminy Borne Sulinowo nie jest w pełni 

przygotowany na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy. Wprowadzenie 

funduszu sołeckiego wiąże się z pewnymi rygorami, bowiem środki funduszu mogą być 

przeznaczone tylko na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy  

i posłużą poprawie warunków życia mieszkańców sołectw oraz są zgodne ze strategią rozwoju 

gminy. Zdaniem komisji w chwili obecnej nie wszyscy sołtysi podołają zadaniom wynikającym  

z wdrożenia funduszu sołeckiego w Gminie Borne Sulinowo. Dlatego uważamy, że sołtysi 

powinni najpierw zostać przeszkoleni w tym temacie i przyglądać się, jak ten fundusz funkcjonuje 

w innych gminach, w tym w gminach ościennych. Ponadto w roku, w którym zacząłby 

funkcjonować fundusz sołecki - 2018, upływa kadencja Rady Miejskiej oraz Burmistrza Bornego 

Sulinowa. W związku z tym wyodrębnianie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2018 

komisja uważa za niewskazane, gdyż przez takie rozstrzygnięcie kolejna rada postawiona by 

została przed faktem dokonanym. Reasumując Komisja Budżetowo-Gospodarcza uważa, że 

decyzję o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Borne Sulinowo powinni podjąć 

radni przyszłej kadencji w porozumieniu z nowo wybranym Burmistrzem Bornego Sulinowa. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jeszcze jakieś uwagi do projektu 

uchwały. 

 

Radna Irena Lis powiedziała, że w dalszym ciągu ma wątpliwości. Myśli, że ten fundusz, 

gdybyśmy nawet w tym roku się nad nim pochylili, byłby czas na przemyślenie i doszkolenie 

sołtysów w ciągu miesiąca czy dwóch miesięcy. O ile wie realizacja zadań zaczyna się od 

miesiąca września w gminach ościennych, a w tej sprawie konsultowała się z kolegami sołtysami 

z innych gmin. Ma mieszane uczucia i nie jest przekonana, że odłożenie będzie celowe i dobre. 

Natomiast jest rozczarowana, bo sołtysów nie ma, a czekała na sołtysa ze Śmiadowa. Ponadto nikt 

z sołtysów się nie wypowiedział, nie była na spotkaniu z sołtysami z uwagi na pobyt w szpitalu. 

Nie wie, którzy sołtysi są pozytywnie nastawieni do funduszu sołeckiego, a którzy negatywnie. 

Temat jest ciężki i na dzień dzisiejszy wstrzyma się od głosu. Uważa, że wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego stanowiłoby nasycenie terenów wiejskich tymi zadaniami, które są też ujęte  

w Wieloletnim Planie Inwestycji. 
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Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 

- za nie głosował żaden radny, 

- przeciw głosowało 9 radnych, 

- wstrzymało się od głosu 4 radnych. 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 

funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Borne Sulinowo nie została podjęta. 

 

W związku z nie wyrażeniem zgody przez Radę Miejską w Bornem Sulinowie na wyodrębnienie 

funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Borne Sulinowo, Przewodniczący RM Dariusz 

Czerniawski przeczytał projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 

funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Borne Sulinowo na rok 2018. Po tym poddał go pod 

głosowanie: 

- za głosowało 9 radnych, 

- przeciw nie głosował żaden radny, 

- wstrzymało się od głosu 4 radnych. 

 

Uchwała Nr XXXIII/367/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017r.  

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy 

Borne Sulinowo na rok 2018 została podjęta i stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 

 

 

15.27 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany 

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2017. 

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, 

- przeciw nie głosował żaden radny, 

- wstrzymał się od głosu 1 radny. 

 

Uchwała Nr XXXIII/368/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2017 

została podjęta i stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 

 

 

15.28 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Borne Sulinowo na 

lata 2015-2020. 
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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 13 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

Uchwała Nr XXXIII/369/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy 

Borne Sulinowo na lata 2015-2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 43 do 

protokołu. 

 

 

15.29 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 

zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok. 

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 13 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

Uchwała Nr XXXIII/370/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017r.  

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok została 

podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 
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15.30 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 

zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2030. 

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 13 radnych, 

- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 

Uchwała Nr XXXIII/371/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017r.  

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 

na lata 2017-2030 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 

 

 

15.31 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy ustalenia 

wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Bornego Sulinowa, został wprowadzony do 

porządku obrad w dniu sesji przez Klub Radnych "Nasza Gmina" i nie był przedmiotem obrad 

komisji Rady Miejskiej. Przypomniał, że od 31 grudnia 2010 r. w tym przedmiocie Rada Miejska 

nie podejmowała żadnej uchwały. Następnie zapoznał z treścią przedmiotowego projektu uchwały 

i zapytał, czy są jakieś uwagi. 

 

Radna Irena Lis zapytała, czy za podwyżką wynagrodzenia dla Burmistrza idą podwyżki płac dla 

pracowników, ponieważ posiada informację, że od 2010 r. pracownicy też nie otrzymali podwyżki 

wynagrodzenia. 

 

Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis odpowiedziała, że pracownicy po raz pierwszy od 2010 r.  

w tym roku dostali regulację płac w wysokości 3% od marca br. 

 

Więcej głosu nie zabierano. 

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 

- za głosowało 12 radnych, 

- przeciw nie głosował żaden radny,  

- wstrzymał się od głosu 1 radny. 

 

Uchwała Nr XXXIII/372/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017r.  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Bornego Sulinowa została 

podjęta i stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 
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Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 

projektów uchwał stanowią załączniki nr 47 i nr 48 do protokołu. 

 

Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 16 pn. „Interpelacje, 

wnioski i zapytania radnych”. 

 

 

Ad 16. 

 

W punkcie sesji pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głos zabrała radna Magdalena 

Bugiel. Powiedziała, że w sobotę odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej  

Miasta Bornego Sulinowa i w imieniu Pani Burmistrz obecny był Pan Wiesław Fabisiński. Na tym 

zebraniu strażacy zgłosili problem i zapytała, czy Pan Wiesław Fabisiński przekazał już ten 

problem Pani Burmistrz i co można zrobić w tym zakresie. Chodzi o oznakowanie znakiem 

"Uwaga Straż" wyjazdu Straży Pożarnej na ulicy Lipowej, bo jest duże utrudnienie dla 

wyjeżdżających strażaków. Samochód strażacki jest dosyć obszerny i samochody, które stoją 

wzdłuż ulicy Lipowej, stwarzają zagrożenie w pewnym sensie, bo prowadzący samochód 

strażacki będzie odpowiadał we własnym zakresie jeżeli zahaczy jakiś samochód cywilny.  

W związku z tym zapytała, co można zrobić w zakresie ustawienia znaków informacyjnych  

i przekazywania mieszkańcom gminy informacji, żeby nie stawiali samochodów wzdłuż ulicy 

Lipowej. 

 

Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska przypomniała, że był przeznaczony dla potrzeb OSP 

zupełnie inny budynek w mieście Borne Sulinowo. Mimo, że został zrobiony dach na tym 

budynku, OSP nie za bardzo chciała przejąć obiekt uzasadniając tym, że jest zbyt daleko oddalony 

od Centrum i w związku z tym czas reakcji na jakiekolwiek wydarzenia będzie wydłużony. OSP 

jest bardzo zainteresowane obiektami przy ul. Lipowej, a są to stare magazyny, pozostałości po 

Rosjanach. Aktualnie są tam garaże i magazyny CKiR. Uzgodniono, że tymczasowo dla potrzeb 

jednostki OSP takim pomieszczeniem może być budynek po prawej stronie wjazdu do tych 

obiektów. Strażacy sami sobie docieplili ten budynek, tut. Urząd dał pieniądze na zakup 

materiałów, legalnie podłączono ciepło. Aktualnie strach ustawiać tablice "Uwaga Straż", bo będą 

się z nas śmiać, że takie pomieszczenie ma straż pożarna. Dlatego zasugerowała ustawienie tablicy 

z napisem np. "uwaga na wyjazd". Poinformowała, że rozmawiała z Panią Dyrektor Centrum, 

żeby spowodowała usunięcie zgromadzonych przedmiotów, które też utrudniają wyjazd. 

Generalnie w sposób gospodarczy zostanie docieplona tylna część tego budynku i zrobiony dach, 

a także będziemy przygotowywać się do wyburzenia części obiektów, by docelowo umiejscowić 

tam straż pożarną. 

 

Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 

 

Po tym Przewodniczący RM przystąpił do realizacji pkt 17 pn. „Ustalenie terminu następnej 

sesji”. 

 

 

Ad 17.    

 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że kolejna sesja odbędzie się 27 kwietnia 

br. (czwartek) o godz. 14.30.  

Tematem sesji będą m.in. 

1. Informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 

Borne Sulinowo za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. oraz o wyniku przetargu 
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na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

Borne Sulinowo. 

2. Stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo za 2016 rok oraz 

określenie istotnych zagrożeń pożarowych - informacje komendantów Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku i Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Bornem 

Sulinowie. 

3. Stan porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2016 rok oraz określenie zagrożeń  

i osiągniętych wyników - sprawozdania komendantów Komisariatu Policji i Straży Miejskiej 

w Bornem Sulinowie. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach. 

 

Poinformował również, że względu na podjęcie uchwały w sprawie taryf na wodę i ścieki, 

zostanie zwołana sesja na wniosek. 

 

Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zwróciła się o zwołanie sesji przed 25 kwietnia br., 

ponieważ od 25 kwietnia będzie przebywać 5 dni na urlopie. 

 

Następnie Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przypomniał paniom i panom radnym  

o obowiązku składania oświadczeń majątkowych wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego 

dochodu w roku podatkowym 2016 w 2 egzemplarzach. 

W dalszej kolejności złożył obecnym i ich rodzinom najlepsze życzenia świąteczne. 

 

Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 18 pn. „Zamknięcie 

sesji”. 

 

 

Ad 18. 

 

W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Dariusz 

Czerniawski zamknął XXXIII Sesję Rady Miejskiej.  

 

 

Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 13.00 do godz. 14.45. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołowała: 

Anna Łozińska 

 

 


