
P R O T O K Ó Ł   Nr XXXIX/2017 
Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 26 października 2017 r. 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 26 października 2017 r. 

otworzył i jej przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej DARIUSZ CZERNIAWSKI.  
 
Na wstępie powitał Burmistrza Bornego Sulinowa Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę 
Burmistrza Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, Sekretarza Gminy Annę 
Gałązkę, obecnych na sali kierowników jednostek podległych gminie – szczególnie dyrektora 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie i dyrektorów szkół, przewodniczących 
jednostek pomocniczych gminy, mieszkańców miasta i gminy oraz panie i panów radnych. 
 
Po tym stwierdził, że na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 14 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne.  
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji punktu  
pn. „Przyjęcie wniosków do porządku obrad”. 
Powiedział, że porządek obrad otrzymali wszyscy radni i zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku 
dzisiejszej sesji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 
w pkt 13 "Podjęcie uchwał" projektów uchwał w sprawach: 
1) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających 

schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Borne Sulinowo - jako ppkt 10; 
2) przyjęcia zmian w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2020 - jako ppkt 11; 
3) zmiany nazwy ulicy w Bornem Sulinowie - jako ppkt 12. 
Powiedziała, że projekty uchwał były omawiane na posiedzeniach Komisji Budżetowo-
Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju i uzyskały opinie pozytywne. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do 
porządku obrad w pkt 13 "Podjęcie uchwał" powyższych trzech projektów uchwał:  za głosowało 14 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Wniosek został przyjęty. 
 
Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 października 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 XXXVIII/2017 z 28.09.2017 r.).  
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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. Opieka zdrowotna w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń medycznych w 2016 roku, 

kontrakty na 2017 rok, problemy i zamierzenia na przyszłość. 
10. Ocena przebiegu sezonu turystycznego 2017 w Gminie Borne Sulinowo. 
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 

2016/2017, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie 
należy do zadań własnych gminy. 

12. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok. 
 

13. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem 

Sulinowie; 
2) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 

mieszkalnego nr 11 przy Al. Niepodległości 4F w Bornem Sulinowie); 
3) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowych oznaczonych działkami nr 147/1  
i nr 148/1 w obrębie Krągi - w celu uprawy roślin); 

4) uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działki ewidencyjnej 
nr 102/1 położonej w miejscowości Jeleń; 

5) uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działek 
ewidencyjnych nr 2/13, 2/15, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 
2/27, 2/30, 2/31, 395, 396, 397, 398 położonych w obrębie Dąbrowica; 

6) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
7) określenia wzorów formularzy podatkowych; 
8) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty 

oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 
przypadających Gminie Borne Sulinowo lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 
pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg; 

9) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok; 
10) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Borne Sulinowo; 
11) przyjęcia zmian w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2020; 
12) zmiany nazwy ulicy w Bornem Sulinowie. 

 
14. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
15. Ustalenie terminu następnej sesji. 
16. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. „Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej”. 
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Ad 3.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że protokół poprzedniej Sesji Rady 
Miejskiej był wyłożony do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Zapytał, 
czy są uwagi do protokołu Nr XXXVIII/2017 z 28.09.2017 r. 
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/2017 z 28.09.2017 r.:  za głosowało 14 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XXXVIII/2017 z 28.09.2017 r. został 
przyjęty jednogłośnie.  
Po tym Przewodniczący RM przystąpił do realizacji pkt 4 pn. „Sprawozdanie Burmistrza  
z działalności w okresie międzysesyjnym”. 
 
 
Ad 4.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że wraz z zawiadomieniem  
i materiałami na sesję radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie 
międzysesyjnym. Zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub pytania do informacji zawartych  
w sprawozdaniu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 5 pn. „Informacja 
radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu”. 
 
 
Ad 5.  
Temat nie był omawiany z uwagi na nieobecność radnych powiatowych z terenu Gminy Borne 
Sulinowo. 
 
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. 
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Komisja Budżetowo-Gospodarcza odbyła 1 posiedzenie, na którym: 
1. Dokonano oceny finansowej realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok 

szkolny 2016/2017. 
2. Zapoznano się z informacją o stanie realizacji sprzedaży mienia komunalnego. 
3. Zaopiniowano w zakresie działania komisji projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady 

Miejskiej w Bornem Sulinowie zwołanej na dzień 26 października 2017 r. oraz projekty 
uchwał przygotowane do wprowadzenia w dniu sesji w sprawach: 
1) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Borne Sulinowo; 
2) zmiany nazwy ulicy w Bornem Sulinowie. 

 
Komisja Rozwoju odbyła 2 posiedzenia, których tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok  

– w zakresie działania komisji. 
2. Opieka zdrowotna w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń medycznych w 2016 roku, 

kontrakty na 2017 rok, problemy i zamierzenia na przyszłość. 
3. Podsumowanie przebiegu sezonu turystycznego 2017 w Gminie Borne Sulinowo. 
4. Ocena stanu realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 

2016/2017.  
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

1) nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem 
Sulinowie; 

2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
3) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok (w zakresie 

działania komisji); 
4) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Borne Sulinowo; 
5) przyjęcia zmian w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2020; 
6) zmiany nazwy ulicy w Bornem Sulinowie. 

 Komisja Rewizyjna w okresie międzysesyjnym nie odbyła posiedzenia. Najbliższe posiedzenia 
komisji planowane są na miesiąc listopad 2017 r. 
 
W dniu 14 października br. uczestniczyłem w XVIII Henrykowskich Dniach Kulturalnych  
w Pałacu w Siemczynie. Był to montaż słowno-muzyczny pt. „Spotkanie z Osiecką”, wernisaż  
z wystawą malarstwa Longiny Malinowski oraz koncert kameralny na fortepian i skrzypce. 
Organizatorami spotkania byli Stowarzyszenie „Stacja Kultura” i Miejska Biblioteka Publiczna  
w Bornem Sulinowie. 
 
W dniu 21 października br. uczestniczyłem w imprezie przygotowanej przez Centrum Kultury  
i Rekreacji w Bornem Sulinowie pt. „Koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie”. 
 
W trakcie przedstawiania przez Przewodniczącego RM Dariusza Czerniawskiego informacji  
o pracach organów rady, na obrady przybyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Szczecinku Dorota 
Chrzanowska. 
 
Po tym przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 7 pn. „Wystąpienia 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy”. 
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Ad 7.  
W punkcie sesji pn. "Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy" głos 
zabrali: 
  Sołtys Sołectwa Krągi Anna Latkowska zwróciła uwagę na temat dostarczania wody przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku. Poinformowała, że  
11 sierpnia br. sołtysi dostali informacje, że będzie czyszczenie sieci na terenie Bornego 
Sulinowa i wiosek, że woda będzie zdatna do picia. Następnego dnia – ku jej zdziwieniu – 
dzwonili do niej mieszkańcy, że woda jest niezdatna do picia, są bakterie, żeby jej nie pić  
i pytali, czy coś na ten temat wie. Odpowiedziała, że nie wie, a wie tylko o płukaniu bo taką 
informację dostała i że woda jest zdatna do picia. Jednak beczkowóz z wodą zapukał także do 
jej drzwi. Taka sytuacja miała miejsce jeszcze 12 i 13 sierpnia, a dopiero 14 sierpnia o godz. 
10.00 odwołano zakaz picia wody. Nie mieli żadnych informacji na ten temat, tylko na stronie 
PWiK było zamieszczone. Powiedziano jej, że informacje wywieszono na słupach. Dziwi ją, 
że takie przedsiębiorstwo lekceważy ich sołtysów. Stwierdziła, że butność PWiK jest duża. 
Dalsze rozmowy z kierownikiem oddziału w Bornem Sulinowie dały jej przekonanie, że 
musiała o tym dzisiaj głośno powiedzieć. Kierownik oddziału w Bornem Sulinowie uspokajał 
ją, że w tym dniu w Krągach nie było wody, ale tylko w Bornem Sulinowie znaleziono te 
bakterie. Jednak Sanepid kazał zamknąć cały wodociąg. Poinformowała, iż napisała pismo do 
PWiK w imieniu mieszkańców Krągów, że zwracają się o zwrot kwoty, gdzie ta woda nie była 
dostarczana. Ma nadzieję, że obecni tu sołtysi przyznają jej rację, bo nie chce być zależna  
i kłaść na szalę PWiK zdrowia mieszkańców sołectwa. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że od lat był problem z wodą  
w Bornem Sulinowie i to było ich ambicją, żeby ujęcie wody w mieście było całkowicie 
bezpieczne. Kilkakrotnie wystąpiły zdarzenia, które były niepokojące i do tej pory odczuwamy 
skutki tych niepokojów patrząc, jak ludzie dalej kupują wodę w sklepie. Zdarzenie, które 
miało miejsce w Krągach, o nieskutecznym poinformowaniu jest bardzo niepokojące. Po tym 
udzielił głosu Pani Burmistrz. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że zdarzenie, o którym mówiła Pani 
Sołtys miało miejsce i byliśmy tym bardzo zaskoczeni. Po doświadczeniach z ujęciem wody  
w Bornem Sulinowie mamy bardzo skuteczny system powiadamiania. Gdybyśmy taką wiedzę 
posiedli w niedzielę, to bardzo szybko i skutecznie byśmy mieszkańców powiadomili. Dlatego 
zaraz w poniedziałek wystosowała pismo do Prezesa PWiK w tej sprawie i zapoznała z jego 
treścią. Kserokopia powyższego pisma stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Na to pismo odpowiedź wpłynęła pod koniec sierpnia br. i zapoznała z jej treścią. 
Kserokopia odpowiedzi udzielonej przez Prezesa Zarządu PWiK w Szczecinku stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 
Kończąc powiedziała, iż ma nadzieję, że więcej taka sytuacja nie będzie miała miejsca,  
a Spółka doskonale wie, w jaki sposób w tej chwili funkcjonuje - od czasów skażenia  
w Bornem Sulinowie - system powiadamiania mieszkańców. Wydaje jej się, że jest to 
skuteczny sposób. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował Pani Burmistrz za wyjaśnienie  
i stwierdził, iż myśli, że to przykre doświadczenie uczy nas czegoś na przyszłość, żeby nigdy 
później i kiedykolwiek takie zdarzenie na terenie naszej gminy i gdziekolwiek miało miejsce. 
Trzeba zrobić wszystko, żeby do takiej skandalicznej sytuacji w przyszłości nie doszło. 
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 Sołtys Sołectwa Radacz Halina Jaskółka podziękowała Zastępcy Burmistrza za pomoc  

w załataniu dziur na drogach i za bardzo szybką reakcję, bo w jeden dzień zgłosiła taką 
potrzebę, a na drugi dzień było już zrobione. 

 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 8 pn. „Wolna Trybuna”. 
 

 
 

Ad 8.  
W Wolnej Trybunie głos zabrali: 
  Luiza Kostrubiec zabrała głos w imieniu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej  

w Łubowie. Przypomniała, że na ostatniej sesji zwróciła uwagę na stan nawierzchni boiska 
szkolnego w Łubowie. Usłyszała informację o kosztach i o tym, że przedsięwzięcie jest dosyć 
kosztowne i niemożliwe do realizacji. Pokusiła się o sprawdzenie, wysłała kilka ofert i zapytań 
do różnych firm w Polsce. Napisała o jaką powierzchnię chodzi, jak wygląda obecny stan 
boiska, jaki jest metraż i jaki to byłby koszt. Poinformowała, że otrzymała kilka odpowiedzi, 
które są do siebie dość zbliżone. Jedna oferta bardzo ją ucieszyła i ma nadzieję, że dojdziemy 
do jakiegoś porozumienia. Orientacyjnie podała, że koszt całkowity nawierzchni 
poliuretanowej na boisku o wymiarach 24 m x 42 m wynosi brutto do 150.000,00zł (około 
130,00zł netto za metr). Jedna z ofert opiewa na 122.000,00zł za nawierzchnię poliuretanową  
i zaproponowano, że do tej ceny 150.000,00zł brutto dołożono by sprzęt do koszykówki 
(konstrukcja, tablica, obręcz, siatka), sprzęt do siatkówki i do tenisa (słupki wielofunkcyjne, 
tuleje, siatka) i sprzęt do piłki ręcznej (bramki, tuleje, siatka). Rozmawiała z tym panem, który 
powiedział, że jeśli udałoby się to zrealizować, to jest w stanie zaproponować nawet transze. 
Stwierdziła, że są nachalni w tej sprawie, ale naprawdę zależy im na bezpieczeństwie dzieci. 
Tego boiska nie trzeba rwać i obecna nawierzchnia może pozostać, bo na nią jest kładziona 
nowa nawierzchnia. Wie, że Dyrektor Płaszczyńska do projektu budżetu wpisała 150.000,00zł 
na remont tego boiska. Jako Rada Rodziców bardzo proszą o przychylenie się do wniosku  
o modernizację boiska przy Szkole Podstawowej w Łubowie. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odpowiedział, iż nikt z radnych nie neguje jednej 
zasady, że skala potrzeb na terenie naszej gminy jest ogromna. Gdybyśmy mieli dziesiątki 
milionów złotych, to możemy je skutecznie i pięknie zagospodarować, tylko najpierw musimy 
mieć te środki. Cały czas jest problem podstawowy, czy wszystkie potrzeby jesteśmy w stanie 
zaspokoić. Nie ma takiej możliwości, bo zaspokojenie potrzeb rodzi następne potrzeby. 
Rozumie ten niepokój, ale w tej chwili skupiamy się na zaspokojeniu podstawowych potrzeb. 
Prosił, żeby pamiętać, że do szkół na terenie naszej gminy z budżetu gminy dokładamy z roku 
na rok coraz więcej - w tej chwili kwotę ponad 3 mln zł. Zaznaczył, że mówi o tym nie po to, 
żeby kogokolwiek zniechęcać, tylko mówi rzeczywiście jak jest. 
 
Luiza Kostrubiec powiedziała, że zgadza się z Przewodniczącym RM, ale to jest potrzeba 
bezpieczeństwa. Zadała pytanie Przewodniczącemu RM, kto będzie odpowiadał za śmiertelny 
wypadek na tym boisku. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził: nie idźmy tak daleko. 
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Luiza Kostrubiec powiedziała, że ona by się pokusiła, bo coraz więcej szkoła odnotowuje 
takich wypadków, gdzie dzieci łamią się, kaleczą. Nauczyciele również ulegają wypadkom. 
Jest to dla niej wskazówka, że to jest priorytet. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował za tą uwagę i powiedział, że wystąpi 
do Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej o informację, jakie od kilku lat wystąpiły tam wypadki 
i czy rzeczywiście było dużo obrażeń. 
 
Luiza Kostrubiec powiedziała, że na sali jest obecna pani, która reprezentuje Panią Dyrektor  
i można się zapytać. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że co innego jest reprezentant 
dyrektora, a co innego dyrektor. On wystąpi o określone dane i fakty. 
 
Anna Smołucha (nieetatowy Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łubowie) 
powiedziała, że ona na tym boisku złamała rękę i jest jej bardzo przykro, iż Przewodniczący 
Rady Miejskiej mówi, że jest wszystko w porządku. Rękę złamała będąc z dziećmi podczas 
lekcji w-f.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że wypadki również się zdarzają na 
imprezach sportowych, gdzie jest najwyższej jakości nawierzchnia i tego nie unikniemy. Jest 
to matematyczne prawdopodobieństwo na ilość użytkowników i jest to przykra sprawa. 
Zwracając się do przedstawicieli Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Łubowie 
powiedział, że byliby bardziej spokojni i bezpieczni, gdyby ta nawierzchnia odpowiadała 
innym standardom, bo ta co jest, była robiona w latach 80-tych albo trochę później. Jest to 
kolejna z potrzeb, którą trzeba zaspokoić, tylko nie wiemy kiedy. 
 
Luiza Kostrubiec skierowała zapytanie do Pani Burmistrz, czy jest możliwość i szansa, żeby  
w przyszłym roku na jakichś warunkach starać się, by ta wymiana nawierzchni doszła do 
skutku. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska na wstępie powiedziała, że ustaliliśmy sobie 
szereg zadań i priorytetem w przyszłym budżecie mają być drogi, oświetlenie i 2 ogromne 
inwestycje: mieszkania chronione w Silnowie i sala gimnastyczna w Łubowie. Poinformowała 
też, że nasz wniosek do „schetynówek” na drogę w Radaczu uzyskał wstępną pozytywną 
opinię i przejdzie jeszcze sprawdzenie merytoryczne. Natomiast zaczyn do różnych inwestycji 
będziemy wprowadzać, bo tego zadania (droga w Radaczu) nie ma w Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym. W WPI są zapisy, o których mówiła na wstępie, i one muszą się przełożyć na 
3-letnie wskaźniki w budżet. Dla zadań związanych z placówkami oświatowymi będzie 
propozycja termomodernizacji (unowocześniania, modernizowania) szkół. Następny temat, 
który rozpoczniemy w przyszłym roku, to rewitalizacja zieleni (place i tereny zielone), bo na 
to są pieniądze. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w przyszłorocznym budżecie 
zasygnalizować jakąś kwotą potrzebę wymiany nawierzchni boiska przy szkole w Łubowie po 
to, żeby ewentualnie starać się o zewnętrzne pieniądze, bo nieraz taka możliwość jest (jeśli 
chodzi o infrastrukturę szkolną i przyszkolną jest dofinansowanie 50 na 50). Zdarza się też, że 
ministerstwo ogłasza program na wzbogacenie infrastruktury przyszkolnej i wtedy to 
dofinansowanie jest większe. Taki tytuł do WPI można wstawić, bo układając budżet musi on 
być niejako powiązany z planem inwestycyjnym i finansowym. Nowa nawierzchnia na boisku 
przy szkole w Łubowie musi spełnić określone parametry, należy uzyskać pozwolenie na 
budowę, ale najpierw musi być projekt. Na koniec dodała, że jej priorytetem jest budowa sali 
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gimnastycznej w Łubowie, na którą będą szukać usilnie pieniędzy i położyć chociaż kamień 
węgielny. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zamykając temat powiedział, że rozumieją ten 
problem, jest on ważny i - jak powiedziała Pani Burmistrz - w tym kierunku będziemy szli.  
  Michał Galas (przedstawiciel działkowców z Krągów) poruszył problem ogródków 
działkowych w Krągach. Powiedział, że te ogródki są urządzone na piaskach i w momencie, 
kiedy były zakładane ogrody działkowe obiecano, że będą dwie pompy. Dotychczas jest jedna 
pompa, która się psuje, zwłaszcza gdy są upały. Jest to bardzo uciążliwe, dlatego zwraca się, 
żeby miasto pomyślało o doprowadzeniu wody bieżącej. Następnie wypowiedział się na temat 
przekazywania działek informując, że w tej sprawie działkowcy wystosowali pismo do Rady 
Miejskiej i do Burmistrza, na które otrzymali odpowiedź z tym, że wszystko jest w zasadzie na 
nie. Nie wie jak można użytkować działki, jeśli nie można tej działki przekazać komuś. 
Zaproponowali, że działkę będą zwracać nieodpłatnie miastu w zamian za zwolnienie  
z obowiązku usunięcia z niej rzeczy, w tym trwałych  i tymczasowych obiektów oraz nasadzeń 
i ogrodzenia. Jest powiedziane, że miasto odstąpi od przetargów, ale nigdzie nie ma tego na 
piśmie. Aktualnie, jak ktoś chce dzierżawić działkę, to musi stanąć do przetargu. 
Poinformował, że w przyszłym roku kończą się umowy na dzierżawione grunty i mają 
obiecane, że nie będzie tych przetargów. Na koniec zwrócił się o załatanie dziur przy zjeździe 
z szosy do działek (na odcinku około 5-7 m pomiędzy asfaltami). Powiedział, iż ma nadzieję, 
że znajdzie się te parę kilogramów asfaltu, żeby te dziury załatać. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że dziury przy zjeździe z szosy 
znajdują się nie na działce gminnej i nie mogą się tam w żaden sposób rządzić. Przy okazji 
możemy trochę rzucić gruzu, jednak jest to syzyfowa praca, bo za chwilę te dziury tam się 
pojawiają. O asfalcie nie ma mowy, bo gdyby położyła go na nie swojej działce, to czeka ją 
prokurator. Następnie wypowiedziała się na temat działek w Krągach. Poinformowała, że 
dzisiaj Rada Miejska w tej sprawie podejmuje uchwałę. Przestrzeganie prawa jest naszą 
naczelną zasadą i obowiązkiem, dlatego jak mieszkaniec czyta, że to jest niezgodne z prawem, 
to trudno mu się pogodzić, bo rzeczy wydają mu się oczywiste. Działki w Krągach nie 
podlegają przepisom dotyczącym ogródków działkowych czy ogródków pracowniczych. 
Gmina wydzierżawia mieszkańcom teren zielony pod uprawę drzew owocowych, warzyw. 
Tam nie było żadnych podziałów geodezyjnych, umownie z tego obszaru wytyczano 
wszystkim chętnym teren pod taką uprawę i przyjęliśmy - na podstawie uchwały Rady 
Miejskiej - zasadę dzierżawy na 10 lat. Jeśli ktoś 10 lat temu zaczął tą dzierżawę, kończy ją  
w 2018 r. Jak ktoś zaczął dzierżawić 7 lat temu, miał zawartą umowę na lata do 2018 r. 
Zgodnie z obowiązującym prawem jak kończy się dzierżawa na cokolwiek, to obowiązkiem 
gminy jest umownie ogłosić przetarg. Każdy dzierżawca powinien się w tym celu zwrócić do 
Urzędu Miejskiego, że chce dalej dzierżawić i złożyć ofertę na dzierżawę. W zawartych 
umowach dzierżawy jest wyraźnie napisane, jak odbywa się przejęcie działki i ewentualnie 
rezygnacja z tej działki. Nie istnieje możliwość przekazania komuś innemu tej działki.  
Na własną odpowiedzialność korzystają z tej działki i nie można na niej budować nic trwale 
związanego z gruntem. Nasadzenia mogą być jakie chcą, natomiast jeśli ktoś rezygnuje  
z działki i ma ją do cna oczyścić, jest nieprawdą, bo albo zostawiają ją w takim stanie  
i opuszczają, albo dzierżawią dalej. Poinformowała, że była taka sytuacja, że pani chciała od 
gminy odszkodowania za to, co tam posadziła. Jest to po prostu niemożliwe i z tej złości 
prawdopodobnie narobiła sobie problemów, bo polikwidowała wszystko. Odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami dzierżawców ogródków w Krągach, na którym wyjaśniono na czym rzecz 
polega. Żeby nie utrudniać ludziom, którzy chcą dalej z tych działek korzystać, zwrócono się 
do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały, aby była możliwość dalszego dzierżawienia przez tą 
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samą osobę bez potrzeby stawania do przetargu i składania oferty na dzierżawę. W porządku 
dzisiejszej sesji jest projekt uchwały w tym zakresie, ale i tak każdy będzie musiał wypełnić 
wniosek, że jest zainteresowany dzierżawieniem tej działki dalej. Po tym oddała głos Zastępcy 
Burmistrza, żeby uzupełnił jej wypowiedź odnośnie doprowadzenia wody. Powiedziała, że był 
taki pomysł, tylko nikt nie chciał się zgodzić kto będzie zbierał pieniądze za użytkowanie 
wody i za tą wodę zapłaci. 

 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, że woda bieżąca z wodociągu to jest kolejna 
inwestycja i kolejne pieniądze, które musiałaby gmina przeznaczyć na nie w pełni formalne 
ogrody działkowe. Są dwie formy formalnych ogrodów działkowych tj. ogrody pracownicze  
i tzw. ogrody rodzinne, które tworzy się na podstawie ustaw. To jest zupełnie inne działanie 
niż ogrody, które gmina dzierżawi, bo po prostu oddajemy komuś kawałek terenu (zwykle 400 
m) umownie wydzielonego pod uprawę roślin. Przyznał, że została tam wykonana praktycznie  
1 pompa, która często ulega awariom, a którą my musimy naprawiać by ludzie mieli chociaż 
trochę wody. Natomiast pomysł z doprowadzeniem wody bieżącej to kwestia taka, że trzeba 
będzie płacić opłaty za wodę, czyli nie byłaby to darmowa woda i pewnie nie wszyscy by 
akceptowali ten pomysł. Woda trochę kosztuje i nie byłoby do niej dopłat, tak jak do celów 
mieszkaniowych. Tym niemniej to jest jakiś pomysł do rozważenia, ale w gradacji inwestycji 
gminy nie najważniejszy. Jest to pomysł bardziej na przyszłość, niż na teraz. Po tym wrócił do 
tematu dzierżaw. Zaproponowano Radzie Miejskiej podjęcie dzisiaj uchwały na 10 lat 
dzierżawy, czyli dotychczasowy dzierżawca będzie mógł dalej dzierżawić do 10 lat, tylko 
musi zwrócić się z wnioskiem o dzierżawę do 10 lat bezprzetargowo. O tyle się zmienia, że 
nie będzie tej uciążliwości przetargów w przypadku, gdy dotychczasowy dzierżawca jest 
zainteresowany kontynuacją dzierżawy i ktoś obok wnioskuje o tą samą działkę. Inni 
dzierżawcy, którzy będą pierwszy raz wnioskować o dzierżawę, będą musieli uczestniczyć  
w przetargach na ten teren, bo tak stanowi prawo, czyli ustawa o gospodarce 
nieruchomościami. Nie ma innej możliwości postępowania, bo tak stanowi prawo. 

 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 

 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Opieka zdrowotna  
w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń medycznych w 2016 roku, kontrakty na 2017 
rok, problemy i zamierzenia na przyszłość.”. 
 
 
 
Ad 9.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że wszyscy radni otrzymali informację  
dotyczącą opieki zdrowotnej w Gminie Borne Sulinowo, realizacji świadczeń medycznych  
w 2016 r., kontraktów na 2017 r.  
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Poinformował, że w sesji uczestniczy także Dyrektor ZOZ w Bornem Sulinowie Magdalena 
Bardua. Tematem zajmowała się Komisja Rozwoju i zwrócił się do przewodniczącego komisji  
o przedstawienie opinii. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię komisji o następującej 
treści: 

„Komisja Rozwoju zapoznała się z przygotowaną formacją pisemną na temat 
funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie oraz uzyskała wiele informacji  
od Dyrektora Zespołu Pani Magdaleny Bardua dotyczących stanu opieki zdrowotnej w Gminie 
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Borne Sulinowo, realizacji świadczeń medycznych w 2016 roku, kontraktów na 2017 rok oraz 
bieżącej działalności. Stwierdzono, że dostęp do lekarza pierwszego kontaktu jest zaspokojony na 
odpowiednim poziomie, w przypadku nieobecności jednego z nich podpisano umowy cywilno-
prawne z innymi lekarzami, aby mieszkańcom zapewnić ciągłość i dostępność lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej.  

Bardzo dobrą informacją, która cieszy komisję, jest fakt zabezpieczenia codziennego 
dostępu do usług lekarza pediatry (już od 2015 roku), co przyczyniło się do zwiększenia 
dostępności mieszkańców na tego typu świadczenia. Fakt ten jest spełnieniem oczekiwań 
mieszkańców i realizacją postulatów komisji o większą dostępność do lekarza tej specjalności,  
a także sprzyja dostępności do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Młodzi pacjenci 
rejestrowani są do lekarza pediatry i powoduje to znaczną poprawę dostępności do tej usługi,  
a także zmniejsza kolejki do lekarzy dla osób dorosłych. Od 1 października br. nie będą udzielane 
świadczenia medyczne w zakresie leczenia szpitalnego – chirurgia jednego dnia, ale jest to wynik 
zmian wprowadzanych w służbie zdrowia po utworzeniu sieci szpitali i niezależne od naszej 
placówki. Spowoduje to pewne skutki w dostępności do tych usług mieszkańców i zmniejszy 
dochody placówki. 

Dostępność do poradni specjalistycznych w 2017 r. jest na poziomie roku 2016. 
Wprowadzone zmiany w organizacji służby zdrowia spowodowały denominację wartości wyceny 
punktu za procedury medyczne, ale kontrakty są na podobnym poziomie. W tym aspekcie 
Dyrektor Zespołu przedstawiła problemy oraz poinformowała o trudnościach z pozyskiwaniem 
nowych lekarzy specjalistów do działających poradni specjalistycznych. Jest to poważny problem, 
bo jak zabraknie lekarza specjalisty zostaną zabrane punkty na realizację tych świadczeń,  
a w konsekwencji nie przyznanie ich w latach kolejnych i brakiem takiej poradni w naszym  
ZOZ-ie. To jest problem, nad którym należy się poważnie pochylić i wypracować jakąś ścieżkę 
działania.  

Ważnym aspektem działalności jest dobra kondycja finansowa i kierowanie się dyscypliną 
finansową w tym zakresie. 

Komisja Rozwoju wysoko oceniła starania na rzecz poprawy usług medycznych poprzez 
zakup urządzeń i sprzętu do prowadzenia działalności medycznej, a także systematyczne 
podnoszenie standardu placówek wchodzących w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bornem 
Sulinowie. Cieszy też fakt przeprowadzonego remontu i estetyzacji pomieszczeń Ośrodka 
Zdrowia w Silnowie. Członkowie komisji dziękują Pani Burmistrz za wsparcie tych działań  
w imieniu Pani Dyrektor Zespołu oraz swoim własnym, którzy też taką potrzebę zgłaszali.”. 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi bądź chce 
o coś zapytać. 
 
Radny Rafał Turlej - korzystając z obecności w sesji pani dyrektor ZOZ - podziękował za 
sytuację, jaka miała miejsce w dniu wczorajszym. Powiedział, że pani dyrektor jest także 
lekarzem i podejmuje działania interwencyjne. Wczoraj miał taki przypadek, że w ciągu 10 minut 
z panią dyrektor załatwili formalności dla starszej pani, która wymagała całodobowej opieki.  
Ta pani jest już dzisiaj w Złotowie dzięki pani dyrektor, która wystawiła stosowne dokumenty. 
Współpraca z Zespołem Opieki Zdrowotnej jest na bardzo wysokim poziomie, pani dyrektor się 
angażuje w działania interwencyjne wspólnie z pracownikami socjalnymi. Stwierdził, iż mówi  
o tym, jako długoletni pracownik socjalny, który wiele interwencji z panią dyrektor 
przeprowadził. Chce, żeby nie tylko radni o tym wiedzieli, ale także i inni mieszkańcy tej gminy. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował za to, co robią pracownicy naszego ZOZ-
u i życzył mniej stresów oraz więcej satysfakcji. 
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Dyrektor ZOZ Magdalena Bardua podziękowała za miłe przyjęcie, a szczególnie za remont  
w Ośrodku Zdrowia w Silnowie, który był zaczęty i należał się pacjentom z tego terenu. 
Podziękowała też Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie za 
dobrą współpracę i przepływ informacji między ZOZ-em a Ośrodkiem na temat pacjentów oraz 
profesjonalną opiekę ze strony pracowników socjalnych i opiekunek, która jest na wysokim 
poziomie. Nawiązując do opinii Komisji Rozwoju odnośnie opieki ambulatoryjnej powiedziała, że 
bardzo jej zależy na utrzymaniu poradni specjalistycznych, które funkcjonują w Ośrodku. 
Dmuchają na zimne, żeby lekarze specjaliści, których bardzo szanują i starają się stworzyć dobre 
warunki pracy i płacy, zostali. Są to poradnie obsadzone przez lekarzy, którzy muszą dojechać 
kilkadziesiąt kilometrów. Jedynym specjalistą z tego terenu jest pan Marek Tomczyk, reszta musi 
dojechać z zewnątrz: z Darłowa, ze Świdwina, ze Stargardu, z Wałcza. Tutaj jest problem, bo jak 
ich stracimy, to zostaną zabrane punkty, których możemy nie odzyskać. Społeczeństwo naszej 
gminy się starzeje i mieć na miejscu lekarzy specjalistów jest bardzo ważne. Jakby zdarzył się taki 
fakt prosiła, żeby nie mieć do niej pretensji, bo lekarze są tylko ludźmi i średnia ich wieku się 
zwiększa. Liczy na wyrozumiałość i dziękuje za miłe słowa. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że trudno jest zdobyć lekarza a jeszcze 
trudniej utrzymać. Takie przesłanie powiedziała pani dyrektor i miejmy tego świadomość, jak 
czasami odwiedzamy Zespół Opieki Zdrowotnej, obojętnie czy to w Łubowie, w Silnowie czy  
w Bornem Sulinowie. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 10 pn. „Ocena przebiegu 
sezonu turystycznego 2017 w Gminie Borne Sulinowo.”. 
 
 
 
Ad 10.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali informacje zawierające 
podsumowanie przebiegu sezonu turystycznego 2017 w Gminie Borne Sulinowo, przygotowane 
przez Referat Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, Centrum Kultury  
i Rekreacji oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Bornem Sulinowie.  
Poinformował, że tematem zajmowała się Komisja Rozwoju zwrócił się do przewodniczącego 
komisji o przedstawienie opinii. 
 
Powyższe informacje stanowią załączniki nr 9, nr 10 i nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię komisji o następującej 
treści: 

„Komisja Rozwoju po analizie otrzymanych informacji pisemnych na temat przebiegu 
sezonu turystycznego 2017 w Gminie Borne Sulinowo, uzupełnionych przez rozmowę  
z przedstawicielami instytucji odpowiadających za realizację zadań z zakresu turystyki stwierdza, 
że sezon turystyczny należy zaliczyć do udanych. Z roku na rok zauważalna jest tendencja 
wzrostowa liczby turystów odwiedzających Borne Sulinowo. Z raportu statystycznego ruchu 
turystycznego w Bornem Sulinowie w 2017 roku wynika, że w okresie od stycznia do 
października br. Centrum Informacji Turystycznej w Bornem Sulinowie odwiedziło 17.524 
turystów, z tego: 16.316 turystów krajowych i 1208 turystów zagranicznych. Najwięcej turystów 
odwiedzających CIT przypada na miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień.  
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Spośród turystów zagranicznych najwięcej z nich pochodziło z Rosji, Niemiec, Białorusi, Litwy, 
Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii i Włoch. Natomiast wśród turystów krajowych były to  
w przeważającej części osoby z województw: wielkopolskiego, pomorskiego, śląskiego, 
mazowieckiego, podlaskiego oraz zachodniopomorskiego. 

Dzisiaj Borne Sulinowo stało się miejscem turystycznie atrakcyjnym, posiada sprzyjające 
warunki do rozwoju turystyki, ale są to walory naturalne w postaci atrakcji przyrodniczo- 
historycznych. Należy podjąć działania w celu systematycznej poprawy bazy do wypoczynku  
i zagospodarowania terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.  
Jest potrzeba kompleksowego zagospodarowania terenów nad jeziorem oraz modernizacji 
infrastruktury na tym terenie – celem uatrakcyjnienia pobytu turysty w naszej gminie.  
Niezbędne jest również podjęcie działań w kierunku modernizacji i zagospodarowania „Plaży 
Słonecznej”, która dzisiaj jest miejscem niekoniecznie zachęcającym do wypoczynku, jeśli chodzi 
o standard tego miejsca. Zdaniem Komisji Rozwoju należy kontynuować zagospodarowywanie 
walorów historycznych i krajobrazowych terenu Gminy Borne Sulinowo, jak również 
kontynuować rozbudowę i unowocześnienie bazy sportowej oraz realizować inwestycje 
infrastrukturalne przy jeziorze Pile, np. budowa promenady, pomostów czy budowa małej 
architektury na plażach i miejscach przeznaczonych do kąpieli. 

Dobrym przykładem na pozyskiwanie nowej grupy turystów jest modernizacja bazy 
sportowej, która budziła sprzeciwy licznych osób, a jednak efekt jest bardzo korzystny, bowiem 
coraz więcej grup sportowych odwiedza Borne Sulinowo. Pojawiają się już kolejne zapytania  
o możliwość korzystania z obiektów, które są w trakcie realizacji i modernizacji. Turystyka 
sportowa to jest ten kierunek, który należy wzmacniać i rozwijać poprzez rozbudowę  
i modernizację tej bazy. Często jest tak, że młodzież przyjeżdżająca na obóz sportowy do Bornego 
Sulinowa wzbudza zainteresowanie rodziców tą miejscowością i zachęca do jej odwiedzenia.   

Dobrą informacją jest, że trwają prace nad stworzeniem kolejnych tras rowerowych  
w ramach sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, oraz z Nadleśnictwem Czarnobór nad 
trasą wokół jeziora Pile. Zdaniem komisji należy dążyć stopniowo do doposażenia istniejących 
tras rowerowych w miejsca obsługi podróżujących, które należałoby wyposażyć w odpowiednią 
infrastrukturę, pozwalająca na wypoczynek podczas przerw w podróży w trakcie aktywności 
fizycznej.  

Gmina Borne Sulinowo stwarza także swoimi walorami oraz ofertą ciekawą propozycję 
dla osób oczekujących aktywnego wypoczynku, relaksu połączonego z możliwością nabywania 
praktycznych umiejętności oraz zaspokajania potrzeb poznawczych człowieka. Turysta ma do 
dyspozycji szeroką gamę usług o charakterze i walorach poznawczych oraz wypoczynkowych jak: 
Izba Muzealna w BKO, CKiR z obiektami sportowymi, prywatna Izba Muzealna z wycieczkami 
turystycznymi samochodami terenowymi, ośrodki jazdy konnej, wypożyczalnie sprzętu 
sportowego, szlaki rowerowe, wodne i ścieżki rowerowe, pole do gry w paintball, loty widokowe, 
Grota Solna, prywatna przystań wodna ze slipem czy organizacja wycieczek szlakiem bunkrów 
„Wału Pomorskiego” off-road i inne. Te elementy zagospodarowania turystycznego gminy - jako 
produkt turystyczny - wpisują się bardzo dobrze w oczekiwania i potrzeby dzisiejszego turysty 
oraz powodują duży poziom satysfakcji. 

Należy szukać nowych produktów turystycznych i gdyby udało się zrealizować plan 
wybudowania strzelnicy, byłaby to kolejna rzesza osób, które przyjechałyby do naszej gminy,  
a tym samym wydłużyłoby sezon turystyczny. 

Po analizie dokumentacji i rozmowach należy wyróżnić i akcentować rolę Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury i Rekreacji oraz Referatu Promocji i Współpracy Urzędu 
Miejskiego w Bornem Sulinowie, które to jednostki tworzą ciekawą i różnorodną ofertę 
turystyczną oraz kreują wiele wydarzeń w obszarach turystyki i rekreacji, czy animacji czasu 
wolnego. Obie instytucje oraz pracownicy merytoryczni Urzędu we właściwy sposób realizują 
powierzone im zadania i wypełniają swoją misję na rzecz mieszkańców i turystów. Są to zarówno 
imprezy masowe jak i imprezy o charakterze kameralnym. 
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Ważnym aspektem działalności tych instytucji jest fakt, że beneficjentami ich działań oraz 
przygotowanej oferty są zarówno turyści jak i mieszkańcy. Zaletą propozycji przygotowanych 
przez te instytucje jest to, że skierowana jest do różnych środowisk i osób o przeróżnych 
zainteresowaniach, a także odbiorców w różnym przedziale wiekowym. W ocenie komisji bardzo 
ważnym aspektem działań osób zarządzających tymi instytucjami jest umiejętność znalezienia  
i pozyskania do współpracy partnerów oraz instytucji wspierających w działaniach na rzecz 
organizacji spędzania czasu wolnego. Dobrze byłoby zwiększyć wachlarz wydarzeń kulturalnych 
skierowanych do większych grup odbiorców, co zwiększyłoby zainteresowanie nimi i podniosło 
rangę oraz przyniosło większy prestiż. 
 Reasumując, Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła przebieg sezonu turystycznego  
w Gminie Borne Sulinowo w 2017 roku.”. 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnych, czy ktoś chce zabrać głos  
w sprawie przedłożonych informacji. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „Informacja o stanie 
realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 2016/2017, w tym  
o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań 
własnych gminy.”. 
 
 
Ad 11.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali obszerne opracowanie 
pisemne o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 
2016/2017, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy 
do zadań własnych gminy. 
Powiedział też, że tym tematem zajmowały się Komisja Rozwoju i Komisja Budżetowo-
Gospodarcza. Zwrócił się o opinie komisji. 
 
Informacja pisemna o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok 
szkolny 2016/2017, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których 
prowadzenie należy do zadań własnych gminy stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przedstawił opinię komisji  
o następującej treści: 

„Komisja Budżetowo-Gospodarcza analizowała finansowanie realizacji zadań 
oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 2016/2017. 

Z przedłożonej informacji wynika, że otrzymywana z budżetu państwa subwencja 
oświatowa nie pokrywa kosztów finansowania oświaty na terenie Gminy Borne Sulinowo.  
Przedstawione dane dotyczące finansowania zadań oświatowych w latach 2014-2017 
potwierdzają, że z roku na rok kwota subwencji oświatowej jest coraz niższa, ze względu na 
malejącą liczbę uczniów. 

Z przedłożonej informacji wynika również, że subwencja oświatowa pokryła wydatki 
związane z funkcjonowaniem oświaty w roku szkolnym 2016/2017 w 67%, natomiast pozostałe 
wydatki finansowane były ze środków własnych gminy – w 30% oraz z dotacji z budżetu państwa, 
z budżetów gmin i z pozostałych źródeł – w 3%, czyli na poziomie finansowania wydatków 
oświatowych w roku szkolnym 2015/2016. 
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Zdaniem komisji dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych nie planują realnych 
budżetów zarządzanych przez siebie szkół, gdyż na koniec roku zwracają się o zwiększenie 
środków finansowych w niektórych rozdziałach i paragrafach. 
Sytuacja ta powtarza się od kilku lat, natomiast Burmistrz Bornego Sulinowa oraz Skarbnik 
Gminy nie wyciągają z tego żadnych wniosków.”. 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 13 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię komisji o następującej 
treści: 

„Komisja Rozwoju zapoznała się z bardzo obszerną informacją pisemną na temat realizacji 
zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 2016/2017 oraz wysłuchała 
wyjaśnień na nurtujące ich pytania, udzielonych przez Inspektora ds. Organizacji i Zarządzania 
Placówkami Oświatowymi Panią Elżbietę Wojciechowską.  
W informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 przedstawiono: 
1) stan organizacji placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo, 
2) bazę do działalności oświatowej, 
3) kadrę pedagogiczną szkół i system doskonalenia zawodowego, 
4) wyniki nauczania w poprzednim roku szkolnym, 
5) wyniki egzaminów zewnętrznych: gimnazjalnych i maturalnych, 
6) działania podejmowane przez szkoły nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, 
7) wyniki wychowania, 
8) realizowane programy edukacyjne i projekty z funduszy zewnętrznych, 
9) osiągnięcia i sukcesy uczniów, 
10) dodatkowe zajęcia opiekuńcze, 
11) pozyskiwanie środków pozabudżetowych, 
12) współpracę szkół ze środowiskiem lokalnym,  
13) realizację programów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. 
Komisja Rozwoju szczególnie przeanalizowała wyniki egzaminów zewnętrznych: gimnazjalnych  
i maturalnych, których celem jest obiektywne i mierzalne zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności 
uczniów na zakończenie poszczególnych etapów kształcenia po gimnazjum i szkole 
ponadgimnazjalnej. Na wyniki egzaminów składa się kilka czynników, a do najważniejszych 
należy wielkość danej miejscowości. Wyższe wyniki uzyskiwane są przez szkoły zlokalizowane  
w środowiskach wielkomiejskich, a zdecydowanie niższe w szkołach wiejskich. Same wyniki nie 
przedstawiają informacji o jakości pracy szkoły, niemniej dają one pewną wiedzę co do dalszych 
kierunków pracy szkoły. Wyniki poszczególnych egzaminów przedstawiane są w skali 
procentowej, a że wyniki z poszczególnych przedmiotów są zróżnicowane, do porównania służy 
dziewięciostopniowa skala centylowa.  
Egzamin gimnazjalny Analizując wyniki gminy z poszczególnych przedmiotów zauważalne jest osiąganie przez 
uczniów wyników plasujących ich w staninach 3 (niskim) i 4 (niskim średnim) w odniesieniu 
województwa. I tak: 
1) Historia i wiedza o społeczeństwie - 50.7% (stanin 3 niski), 
2) Język polski – 66.4% (stanin 4 niski średni), 
3) Przedmioty przyrodnicze – 45.15% (stanin 4 niski średni), 
4) Matematyka – 35.17% (stanin 3 niski), 
5) Język angielski podstawowy -58.4% (stanin 4 niski średni). 
Najwyższe wyniki rozkładają się na różne gimnazja z terenu gminy, i tak najwyższe wyniki  
z  języka polskiego osiągnęło Gimnazjum w Łubowie (68.1%), z matematyki Gimnazjum  
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w Łubowie (38%), z języka angielskiego Gimnazjum w Bornem Sulinowie (64.55%-poziom 
podstawowy i 44.5% poziom rozszerzony), z historii i WOS-u Gimnazjum w Bornem Sulinowie 
(52.5%),  z przedmiotów przyrodniczych Gimnazjum w Łubowie (49.4%).  
Egzamin maturalny Absolwenci liceum przystępujący do egzaminu maturalnego zobowiązani byli do zdania  
trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Minimalny wynik do zdania 
matury z poszczególnych przedmiotów wynosi 30%. Osiągnięcia z tych przedmiotów 
przedstawiają się następująco: język polski 71.25% (stanin 9 najwyższy), język angielski 77.3% 
(stanin 7  wysoki), matematyka 56% (stanin 7 wysoki). Wyniki z w/w przedmiotów są znacznie 
wyższe od wyników powiatu, województwa i okręgu.  
Ponadto każdy z absolwentów musiał przystąpić do jednego z egzaminów na poziomie 
rozszerzonym. Osiągnięcia z poszczególnych przedmiotów, z odniesieniami w skalach 
staninowych wyznaczonych dla okręgu,  przedstawiają się następująco: język polski 34.5% (stanin 
7 wysoki), matematyka 21% (stanin 5 średni), biologia 31% (stanin 6 wyżej średni), język 
angielski 71.2% (stanin 8 bardzo wysoki), fizyka 25.5% (stanin 5 średni), geografia 36.5% (stanin 
7 wysoki). Wyniki z geografii i języka angielskiego są wyższe od średnich powiatu, województwa 
i okręgu. Pozostałe przedmioty mieszczą się przynajmniej w stali staninowej średniej.  

Zdaniem Komisji Rozwoju baza do działalności oświatowej stale ulega poprawie  
i modernizacji powodując, że baza lokalowa spełnia określone standardy. Stan wyposażenia  
i nasycenia w sprzęt wspomagający proces dydaktyczny jest wysoki. 
Szkoły i uczniowie biorą liczny udział w wydarzeniach kulturalno-sportowych jako uczestnicy,  
a także jako kreatorzy tych wydarzeń i działań. 
Problemem i już ostatnim zadaniem inwestycyjnym wymagającym szybkich decyzji jest 
modernizacja i remont obiektów oświatowych, a szczególnie połaci dachowych na budynku 
Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie, gdyż po obfitych 
opadach pojawia się wiele przecieków.”. 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
W uzupełnieniu dodał, że w informacji nie ma wyników egzaminów sześcioklasistów z tego 
względu, iż nowa reforma oświaty, która weszła w życie spowodowała, że nie przeprowadzono 
tego egzaminu sześcioklasistów.  
W imieniu komisji podziękował dyrektorom za działania w ubiegłym roku szkolnym. W tym roku 
dyrektorów czekało wielkie wyzwanie – reforma oświaty. Wykonali oni niesamowitą pracę i był 
to ciężki okres dla nich. Warto o tym pamiętać. Wyniki też świadczą dobrze o dyrektorach  
i nauczycielach. Dyskutujemy nad tym, że dużo dokładamy do oświaty, ale jego zdaniem jest to 
dobra inwestycja – nie zawsze coś jest wymierne, bo w tym przypadku jest cały czas praca na 
żywym organizmie. Mówi o tym nie dlatego, że jest nauczycielem, ale po prostu wie jak to 
wygląda, bo zna specyfikę tego zawodu. Ludzie ci wykonują niesamowitą pracę, ale wiadomo, że 
wyniki są lepsze i gorsze. Jednak praca na żywym organizmie to jest ciężka praca, a efekty często 
widać po kilku latach. Później jednak możemy być dumni, bo mieszkańcy gminy odnoszą sukcesy 
na różnych polach i warto o tym wspominać, bo spotykamy ich w różnych urzędach, instytucjach, 
zajmują wysokie stanowiska, pojawiają się w obszarach kultury, sportu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, że zostało dużo powiedziane i nie wypada 
nic dodawać, a tylko cieszyć się z tego co mamy i robić wszystko, żeby było jeszcze lepiej. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odniosła się do słów zapisanych w ostatnim zdaniu 
opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej tj., że Burmistrz i Skarbnik nie robią nic, żeby 
zmniejszyć wydatki w szkołach. Przypomniała, że wydatki budżetów szkół przeanalizowano 
niejednokrotnie bardzo dokładnie i to nie jest jej lobby nauczycielskie, tylko fakt, że wie o czym 
mówi. Żeby użyć takich słów należy mieć konkretne przykłady. Tego oczekuje od komisji, żeby 
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wskazała przykłady, że w sposób nieumiejętny układa się budżet. Prosiła, żeby pamiętać o tym, że 
zgodnie z obowiązującym prawem i modelem finansowania edukacji część oświatowa subwencji 
ogólnej nie jest jedynym źródłem finansowania szkół, bo o tym wypowiedział się i zdefiniował tą 
sprawę Trybunał Konstytucyjny. To nie jest 100%, bo reszta spada na samorząd. Subwencja 
zawiera tylko część środków, które przewidujemy na wynagrodzenia. Od 4 lat samorząd ponosi 
koszty tzw. średnich wynagrodzeń, które w styczniu musimy wypłacić. Radni zgłaszali 
propozycję, żeby tego zasiłku nie wypłacać, ale jest to niemożliwe, bo stanowiłoby łamanie 
prawa. Dostają go wszyscy, zarówno ci, których miesięczne wynagrodzenie przewyższa średnią, 
jak i ci, którzy jej nie osiągną. Prosiła, żeby pamiętać również o tym, że w trakcie roku dyrektorzy 
nie są w stanie przewidzieć, jakie rodzice dostarczą dokumenty obligujące szkoły np. do 
nauczania indywidualnego czy dodatkowych godzin, które wskazuje poradnia. Jak zostanie 
wydane orzeczenie, to jest święte i szkoła musi to zrealizować a samorząd musi zapewnić 
pieniądze. Zwróciła także uwagę na to, że oczekiwania społeczności są ogromne, bo tu potrzeba 
drogi, tu potrzeba nawierzchni, tu potrzeba remontu dachu i na to musimy znaleźć pieniądze  
w budżecie. Natomiast budżet od 2014 roku jest tak konstruowany, że obowiązuje nas reguła 
wydatkowa. Nie możemy nawet spłacić kredytu, bo zakłóci nam to regułę wydatkową. Ta reguła 
wydatkowa – prostym językiem mówiąc – oznacza, że nie możemy wydać więcej aniżeli nie 
mamy dochodu, a dochodami są m.in. podatki i sprzedaż gruntów. W związku z tym ze względu 
na konstrukcję budżetu, nie mogą dodać szkole np. 200.000,00zł więcej, bo zakłóciłoby nam 
wskaźniki reguły wydatkowej. Nikt, tzn. ani Skarbnik Gminy ani Burmistrz nie będzie finansował 
oświaty z własnej kieszeni. Prosiła też, żeby pamiętać, że subwencja oświatowa nierozerwalnie 
jest związana z liczbą uczniów w szkołach, która nam systematycznie maleje. Zwracając się do 
radnych powiedziała, że zobaczą w przyszłym roku, jak odejdą kolejne klasy gimnazjalne i jak 
będzie się sytuacja kształtować, bo będziemy musieli jeszcze wypłacać odprawy.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował Pani Burmistrz za wyjaśnienia, natomiast 
radnym przypomniał elementarną podstawową zasadę, że autorem budżetu jest burmistrz i on za 
ten budżet odpowiada. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że opinia, którą 
przedstawił, jest opinią wszystkich członków komisji. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 12 pn. „Informacje 
dotyczące analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok.”. 
 
 
 
Ad 12.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że oświadczenia majątkowe, które radni 
składali, zostały poddane analizie. Przedmiotowe oświadczenia majątkowe były analizowane 
przez osoby, którym je złożono, jak również przez Urząd Skarbowy. 
 
Po tym przedstawił kolejno ustalenia z analiz przedmiotowych oświadczeń dokonanych przez: 
 
1) Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie o oświadczeniach złożonych przez 

radnych w terminie do 30 kwietnia 2017 r. za 2016 rok - załącznik nr 14 do protokołu; 
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2) Wojewodę Zachodniopomorskiego o oświadczeniach majątkowych złożonych przez 

Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w terminie do 30 kwietnia 2017 r. za 2016 rok 
- załącznik nr 15 do protokołu; 
 

3) Urząd Skarbowy w Szczecinku o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych rady 
gminy, burmistrza, zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników 
jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członka organu zarządzającego 
gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - 
załącznik nr 16 do protokołu. 

 
Następnie zwrócił się do Pani Burmistrz, aby przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych za 
rok 2016 złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników 
jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego gminną 
osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych za 
2016 rok złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników 
jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego gminną 
osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. 
Powyższa analiza stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski wznowił obrady i przystąpił do realizacji 
pkt 13 pn. „Podjęcie uchwał w sprawach”. W sesji uczestniczyło 14 radnych.   
 
 
 
Ad 13. 
Podjęcie uchwał.  
 
13.1 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy nadania Statutu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie. 
 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja również zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXIX/433/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 października 
2017r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Bornem Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  
 
13.2 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego  
nr 11 przy Al. Niepodległości 4F w Bornem Sulinowie). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXIX/434/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 października 
2017r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  
 
13.3 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowych oznaczonych działkami nr 147/1 i nr 148/1 w obrębie 
Krągi - w celu uprawy roślin). Przypomniał, że ta sprawa była dzisiaj podnoszona przez 
dzierżawców ogródków w Wolnej Trybunie. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XXXIX/435/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 października 
2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 20 do protokołu.  
 
13.4 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy uchylenia 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działki ewidencyjnej nr 102/1 położonej  
w miejscowości Jeleń. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXIX/436/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 października 
2017r. uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działki ewidencyjnej 
nr 102/1 położonej w miejscowości Jeleń została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  
nr 21 do protokołu.  
 
13.5 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy uchylenia 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działek ewidencyjnych nr 2/13, 2/15, 2/17, 
2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/30, 2/31, 395, 396, 397, 398 
położonych w obrębie Dąbrowica. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XXXIX/437/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 października 
2017r. uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działek ewidencyjnych 
nr 2/13, 2/15, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/30, 2/31, 395, 396, 
397, 398 położonych w obrębie Dąbrowica została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 22 do protokołu.  
 
13.6 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja 
proponuje minimalne podwyższenie poniższej stawki podatku od nieruchomości: 
a) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 

budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 
do kwoty 20,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

Z uzasadnienia do projektu uchwały wynika, że nastąpił wzrost górnych stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych o 1,9%. Natomiast w przedłożonym projekcie uchwały tylko przy tej 
stawce podatku od nieruchomości nie zaproponowano jej wzrostu. 
Do pozostałych stawek podatku od nieruchomości komisja nie wnosi zastrzeżeń. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że proponowana kwota podwyżki,  
tj. 4 groszy, nie wie skąd się wzięła. W rozmowie z członkami Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
uzyskał informację, że wyszło jakieś nieporozumienie i zostało to źle obliczone. Jego zdaniem  
4 grosze podwyżki przy działalności gospodarczej nie powoduje radykalnych i wysokich 
dochodów z tego tytułu. Powinniśmy zdać także sobie sprawę, że my przede wszystkim 
zachęcamy do tego, żeby ludzie chcieli prowadzić działalność gospodarczą, a to nie jest łatwy 
kawałek chleba. Przypomniał, że ta stawka podatkowa została podniesiona znacznie w ubiegłym 
roku i do niego przychodzili przedsiębiorcy z pretensjami dlaczego tak znacząco. Dlatego uważa, 
że powinniśmy się nad tym zastanowić i zaproponował, żeby tę poprawkę Komisji Budżetowo-
Gospodarczej odrzucić. Po tym poddał pod głosowanie propozycję Komisji Budżetowo-
Gospodarczej odnośnie podwyższenia stawki podatku od budynków lub ich części związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – do kwoty 20,04 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej: 
- za głosowało 3 radnych, 
- przeciw głosowało 8 radnych, 
- wstrzymało się od głosu 3 radnych. 
Propozycja została odrzucona. 
 
Radny Arkadiusz Malarski zaproponował, żeby nie podnosić następujących stawek podatku od 
nieruchomości: 
1) od budynków mieszkalnych, 
2) od budynków pozostałych, 
3) od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, 
4) od gruntów pozostałych. 
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Zgłosił wniosek, aby powyższe stawki podatkowe pozostawić na niezmienionym poziomie, tj. 
obowiązujących w 2017 roku. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przypomniał, że autorem budżetu gminy (zbioru 
dochodów i wydatków) jest Pani Burmistrz i to burmistrz kalkuluje dochody i wydatki, żeby 
zamknąć budżet i osiągnąć wymagane prawem wskaźniki. Po tym zwrócił się do Pani Burmistrz  
z zapytaniem, jaka jest jej opinia odnośnie wniosku zgłoszonego przez radnego Malarskiego. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska na wstępie powiedziała, że górne granice stawek 
podatkowych określa Minister i my – jako gmina – jesteśmy daleko do tych górnych granic.  
W ubiegłym roku niektóre samorządy podniosły maksymalnie stawki podatku od nieruchomości  
i w tym roku nie ruszają tej uchwały. Maksymalne wpływy do budżetu Gminy Borne Sulinowo 
planowane są od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 3,04zł od 1 m2 
powierzchni i od gruntów pozostałych, w tym terenów poligonowych – 0,48zł od 1 m2 
powierzchni. Stawka od budynków pozostałych – to są wszystkie mieszkania na terenie Gminy 
Borne Sulinowo i przy maksymalnej stawce 7,77zł proponujemy 5,10zł od 1 m2 powierzchni, 
czyli o 0,10 zł więcej. W przełożeniu na liczbę mieszkań daje to nam określoną kwotę. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał Panią Burmistrz, czy jest za propozycją 
zgłoszoną przez radnego Malarskiego, czy też za tym, żeby ją odrzucić. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że stawkę podatku od budynków 
pozostałych pozostawiłaby na poziomie tego roku dlatego, że uderzamy tutaj w ludzi, którzy mają 
budynki gospodarcze niejednokrotnie uszkodzone. Nie stać tych ludzi nawet na rozbiórkę, bo 
muszą uzyskać odpowiedni dokumenty i zapłacić za nie pieniądze.  
 
Radny Zbigniew Maltański zauważył, że gminy ościenne korzystają z maksymalnych stawek 
podatkowych, natomiast nasza gmina jest daleko do maksymalnych granic stawek podatku.  
W ubiegłym roku dzięki podwyżce podatku od nieruchomości zyskaliśmy 130 tys. zł. W jego 
ocenie błędem było, że w poprzednich latach 2014 i 2015 nie podnieśliśmy nic, bo powinno się 
systematycznie po trochę podnosić. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, iż lepiej jest co roku o kilka groszy podnosić 
stawki podatku od nieruchomości, niż później po kilku latach kilkanaście lub kilkadziesiąt groszy, 
gdyż jest to bardziej bolesne. Jest to zasada, którą kieruje się Komisja Budżetowo-Gospodarcza. 
 
Radny Henryk Sigiel zaznaczył, że w stawce podatku od budynków pozostałych zaproponowano 
kwotę 5,10zł, czyli więcej o 0,10 zł, co wynika z współczynnika 1,9%. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, iż jeżeli stosujemy jedną podstawową 
zasadę i tylko wyłączamy przedsiębiorców, to trzymajmy się tej zasady. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że nie zgłaszała żadnej propozycji, 
tylko ustosunkowała się do propozycji radnego Malarskiego. 
 
Radny Zbigniew Maltański powiedział, iż jeśli ktoś napisał w informacji, że mamy podnosić 
stawki podatkowe współczynnikiem 1,9%, to powinniśmy odnieść się do wszystkich rodzajów 
stawek podatku od nieruchomości, a nie wybiórczo podnosić. 
 
Radna Renata Komorowska skierowała zapytanie do Skarbnika Gminy, jak proponowana przez 
Panią Burmistrz podwyżka podatku przekłada się na dochód gminy.  
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Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis odpowiedziała, że wszystkie zaproponowane w projekcie 
uchwały stawki podatku od nieruchomości dadzą dochód około 140.000,00zł w skali roku. 
 
Radny Arkadiusz Malarski odniósł się do wypowiedzi radnego Maltańskiego i powiedział, że ten 
przytoczony wskaźnik 1,9% tak naprawdę jest wskaźnikiem inflacji. Musimy jednak pamiętać, że 
wskaźnik inflacji dotyczy wszystkich mieszkańców, bowiem nastąpił wzrost cen usług i towarów  
i tę podwyżkę mieszkańcy już odczuli. Teraz proponuje się podniesienie stawek podatku od 
nieruchomości i być może nie są to wielkie kwoty pieniężne dla każdego podatnika, ale wydźwięk 
społeczny tego - w momencie kiedy ceny koszyka podstawowych produktów żywnościowych 
rosną patrząc na cenę masła itd. - każdy w swoim gospodarstwie domowym to bardzo odczuwa. 
Może dla nas to nie są znaczące kwoty, ale są ludzie, dla których są znaczące. W związku z tym, 
że w ubiegłym roku stawki podatkowe zostały znacząco podniesione, wyszedł z takiego założenia, 
żeby w tym roku przynajmniej w tych pozycjach, które dotyczą zwykłego „Kowalskiego”, nie 
podnosić stawek. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przypomniał, iż przyjęliśmy kluczową zasadę, że 
opinie komisji są dla nas wiążące. 
 
Radny Dariusz Palicki wypowiedział się na temat opinii komisji. Poinformował, że jako Komisja 
Rozwoju rozpatrywali też projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości. W wyniku głosowania nad projektem uchwały zawierającym stawki podatku od 
nieruchomości zaproponowane przez Burmistrza, Komisja Rozwoju nie wydała opinii ani 
pozytywnej ani negatywnej (za głosowało 2 członków komisji, przeciw głosowało 2 członków 
komisji, wstrzymał się od głosu 1 członek komisji). Stąd indywidualny wniosek radnego 
Malarskiego dotyczący stawek podatkowych. 
 
Więcej głosu na temat stawek podatku od nieruchomości nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie wniosek radnego Arkadiusza 
Malarskiego w sprawie pozostawienia na niezmienionym poziomie następujących stawek podatku 
od nieruchomości: od budynków mieszkalnych, od budynków pozostałych, od gruntów 
związanych z działalnością gospodarczą, od gruntów pozostałych: 
- za głosował 1 radny, 
- przeciw głosowało 7 radnych, 
- wstrzymało się od głosu 5 radnych (1 radny nie głosował). 
 
Wniosek został odrzucony. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w wersji 
zaproponowanej przez Burmistrza Bornego Sulinowa: 
- za głosowało 10 radnych, 
- przeciw głosowało 2 radnych, 
- wstrzymało się od głosu 2 radnych. 
 
Uchwała Nr XXXIX/438/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 października 
2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została podjęta  
i stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  
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13.7 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy określenia 
wzorów formularzy podatkowych. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXIX/439/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 października 
2017r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
  
13.8 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy określenia 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na 
raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Borne 
Sulinowo lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej  
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób 
uprawnionych do udzielania tych ulg. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXIX/440/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 października 
2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 
terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny przypadających Gminie Borne Sulinowo lub jej jednostkom 
organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których 
ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do 
udzielania tych ulg została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  
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13.9 
 
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. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja również zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXIX/441/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 października 
2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  
 
 
13.10 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom 
bezdomnym z terenu Gminy Borne Sulinowo. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja również zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XXXIX/442/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 października 
2017r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  
 
13.11 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy przyjęcia 
zmian w Programie 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 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXIX/443/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 października 
2017r. w sprawie przyjęcia zmian w Programie 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 28 do protokołu.  
 
13.12 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany nazwy 
ulicy w Bornem Sulinowie (proponuje się zmianę nazwy ul. Leona Kruczkowskiego na ul. 
Targową). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja również zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 7 radnych, 
- przeciw głosowało 3 radnych, 
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- wstrzymało się od głosu 3 radnych (1 radny nie głosował). 
 
Uchwała Nr XXXIX/444/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 października 
2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Bornem Sulinowie została podjęta i stanowi 
załącznik nr 29 do protokołu.  
 
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 30 i nr 31 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 14 pn. „Interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych”. 
 
 
 
Ad 14.  
W punkcie sesji pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głos zabrali: 
  Radna Magdalena Bugiel powiedziała, że rok temu rozmawiała z Kierownikiem Referatu 

Ochrony Środowiska na temat wycięcia krzaków, gdzie dzieci wybrały miejsce do zjeżdżania 
zimą sankami (na dole przy zjeździe z górki koło Urzędu Miejskiego). Pani kierownik 
obiecała jej, iż tym się zajmie, ale widzi, że do dzisiejszego dnia nic tam się nie dzieje. 
  Radna Elżbieta Niepelt zwróciła się z prośbą do przewodniczącego Komisji Budżetowo-
Gospodarczej o sprostowanie, bowiem absolutnie nie zgadzała się z przedstawioną opinią 
odnośnie finansowania realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok 
szkolny 2016/2017. 

 
Radny Henryk Sigiel (Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej) przeprosił radną 
Niepelt za pomyłkę i poinformował, że wyniki głosowania były następujące: za głosowało  
4 członków komisji, przeciw głosował 1 członek komisji. 

  Radny Tadeusz Deptuła zgłosił problem drogi, która prowadzi za przejazd do posesji Pana 
Susiaka. Powiedział, że jest to droga gminna, która nigdy nie była remontowana. Dlatego 
zwrócił się o doprowadzenie jej nawierzchni do przejezdności poprzez wyrównanie  
i utwardzenie. Aktualnie jeżdżą przez grunty leśne, bo tamta droga jest nie przejezdna. 
  Radny Arkadiusz Malarski zgłosił potrzebę remontu drogi między Dąbrowicą a Śmiadowem 
Kolonią, która w tym sezonie została bardzo rozjeżdżona. Następnie powiedział, że  
w Silnowie z terenu przyległego do siłowni zewnętrznej zostały wycięte topole, ale przy okazji 
wycięto 2 ładne brzozy, które były bardzo urokliwe. Stwierdzono, że są one chore - puste  
w środku. Poinformował, iż posiada zdjęcia, z których wynika, że wcale nie były chore ani 
puste w środku. Zapytał, dlaczego zostały wycięte i na czyje polecenie. 

 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal stwierdził, że nie zna szczegółów i w tej chwili nie może 
odpowiedzieć na to pytanie. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że w związku z tym Referat Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa udzieli radnemu Malarskiemu pisemnej odpowiedzi na to pytanie. 
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 Radny Rafał Turlej powiedział, że mieszkańcy miejscowości Krągi proszą o poprawienie 

nawierzchni dróg na terenie Krągi-Osiedle. Mieszkańcy mają problem z wyjazdem 
samochodami, było u niego 4 mieszkańców, którzy zwrócili się, żeby gmina podjęła działania 
w tym zakresie. 
 

Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 15 pn. „Ustalenie terminu 
następnej sesji.”. 
 
 
Ad 15.     
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że kolejna sesja odbędzie się  
30 listopada br. (czwartek) o godz. 14.30.  
 
Tematem sesji będą m.in.: 
1. Informacja na temat podejmowanych działań w zakresie pozyskania środków finansowych  

z funduszy zewnętrznych. 
2. Uchwalenie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na 2018 r. 

3. Informacja o przebiegu prac inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu Gminy Borne 
Sulinowo na 2017 rok. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 16 pn. „Zamknięcie 
sesji.”. 
 
 
 
Ad 16. 
 W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął XXXIX Sesję Rady Miejskiej.  
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 16.40. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 


