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

odbytej w dniu 25 maja 2017 r. 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XXXV Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 25 maja 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, Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku st. bryg. mgr inż. Adama Serafina, Komendanta 
Powiatowego Policji w Szczecinku podinsp. Andrzeja Dziemianko, Komendanta Komisariatu 
Policji w Bornem Sulinowie podinsp. Jarosława Bastka, Komendanta Straży Miejskiej  
w Bornem Sulinowie Ryszarda Ihnatowa, obecnych na sali kierowników jednostek podległych 
gminie, przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, mieszkańców miasta i gminy oraz 
panie i panów radnych. 
 
Po tym stwierdził, że na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 12 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne.  
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji punktu 
pn. „Przyjęcie wniosków do porządku obrad”. 
Powiedział, że porządek obrad wszyscy radni otrzymali 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 w sprawach" jako ppkt 8 projektu uchwały w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. "Budowa 
siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, 
Piława". Powiedziała, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach Komisji Budżetowo-
Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju i uzyskał opinie pozytywne. Powiedziała również, że 
wprowadza autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok, ujętego jako ppkt 7 w pkt 13. Autopoprawka była 
omawiana na posiedzeniach Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Obie opinie 
pozytywne. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do 
porządku obrad w pkt 13 "Podjęcie uchwał w sprawach" projektu uchwały w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. "Budowa 
siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, 
Piława jako ppkt 8:  za głosowało 11 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono (1 radny nie głosował). 
Wniosek został przyjęty. 
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Po tym Przewodniczący RM powiedział, że autopoprawka zostanie omówiona przy 
rozpatrywaniu projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2017 rok. 
Następnie zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku sesji projektu uchwały w sprawie 
poparcia Karty Samorządności. Treść uchwały radni otrzymali i zapytał, czy ktoś ma uwagi do 
przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Radny Mariusz Gorgol powiedział, że wg niego ten projekt uchwały ma typowy podtekst 
polityczny. Stwierdził, iż to, co jest zapisane, nie widzi podstaw do tego, że samorządność  
w Polsce jest zagrożona, bo w żaden sposób tego nie odczuł. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odniósł się do wypowiedzi radnego Gorgola  
i powiedział, że w tej chwili nie procedujemy projektu uchwały, tylko zmiany w porządku obrad. 
Za chwilę okaże się, czy radni chcą ten projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad, czy nie. 
 
Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie wprowadzenie w pkt 13 
"Podjęcie uchwał w sprawach" projektu uchwały w sprawie poparcia Karty Samorządności jako 
ppkt 9:  za głosowało 4 radnych,  przeciw głosowało 7 radnych,  wstrzymał się od głosu 1 radny. 
Wniosek nie został przyjęty. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2017 r. przedstawiał się następująco: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady Miejskiej (Nr XXXIII/2017 z 30.03.2017 r.  

i Nr XXXIV/2017 z 19.04.2017 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. 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. 

10. Stan porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2016 rok oraz określenie zagrożeń  
i osiągniętych wyników - sprawozdania komendantów Komisariatu Policji i Straży Miejskiej 
w Bornem Sulinowie. 

11. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. 

12. 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 
na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 
Borne Sulinowo. 
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13. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (część 
nieruchomości gruntowej tj.4305 m2 oznaczonej działką nr 1/229 w m. Borne Sulinowo); 

2) zmiany składu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie; 
3) uchwalenia Regulaminu korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Gminie Borne 

Sulinowo; 
4) wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo; 
5) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego; 
6) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, 

określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso; 
7) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok; 
8) zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 

finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 pt. "Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowości: Ciemino, 
Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława". 
 

14. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
15. Ustalenie terminu następnej sesji. 
16. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. „Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady 
Miejskiej”. 
 
 
 
Ad 3.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że protokoły poprzednich Sesji Rady 
Miejskiej były wyłożone do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z ich treścią. 
Zapytał, czy są uwagi do protokołów Nr XXXIII/2017 z 30.03.2017 r. i Nr XXXIV/2017  
z 19.04.2017 r. 
 
Uwag do protokołów nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołów Nr XXXIII/2017 z 30.03.2017 r. i Nr XXXIV/2017  
z 19.04.2017 r.:  za głosowało 12 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokoły Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XXXIII/2017 z 30.03.2017 r.  
i Nr XXXIV/2017 z 19.04.2017 r. zostały przyjęte 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 2 posiedzenia, na których: 
1. Zapoznano się z Informacją na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 

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

2. Oceniono sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. 

3. Dokonano analizy dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat, w tym ulg  
i zwolnień podatkowych za 2016 rok. 

4. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie zwołanej na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa na dzień 19 kwietnia 2017 r. 
oraz Sesji zwołanej na dzień 25 maja 2017 r., w tym projekt uchwały wprowadzony do 
porządku w dniu dzisiejszym dotyczący zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa 
Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów  
Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw  
w miejscowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława”. 
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Komisja Rozwoju odbyła 1 posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2016 roku - 

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

2. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku w Gminie Borne Sulinowo za 2016 rok - 
sprawozdania komendantów Komisariatu Policji i Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie. 

3. Ocena sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
1) zmiany składu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie; 
2) uchwalenia Regulaminu korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Gminie Borne 

Sulinowo; 
3) wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo; 
4) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego; 
5) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok (w zakresie 

działania komisji) + autopoprawka; 
6) zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 

finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014-
2020 pt. „Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowości: Ciemino, 
Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława” (do kwoty 114.524,00 zł). 

 
Komisja Rewizyjna odbyła dwa posiedzenia, na których przeprowadziła kontrole w Centrum 
Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie oraz w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Bornem Sulinowie. 
 Przedmiotem kontroli w Centrum Kultury i Rekreacji była realizacja budżetu za 2016 r.  
i prawidłowość dokonywania wydatków, organizacja i rozliczenie imprez, stan zaległości, 
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". 
 Przedmiotem kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej  
w Bornem Sulinowie była realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych 
świadczeń, prawidłowość gospodarowania mieniem, gospodarka finansowa, 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". 
 
W okresie międzysesyjnym, tj. 19 kwietnia br., odbyła się także Sesja Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie zwołana na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa. 
Tematem tej sesji było podjęcie uchwał w sprawach: 
1) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Borne Sulinowo w okresie od 22 maja 2017r. do 
21 maja 2018r.; 

2) ustalenia dopłat do cen wody oraz odprowadzonych ścieków dla wybranych taryfowych grup 
odbiorców usług; 
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3) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Borne Sulinowo; 
4) zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

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

5) zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; 

6) zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty. 

  
 
W dniach 21 i 25 kwietnia br. wpłynęły zawiadomienia o wszczęciu postępowań nadzorczych 
przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotyczące stwierdzenia nieważności uchwał podjętych 
przez Radę Miejską w Bornem Sulinowie w dniu 30 marca 2017 r.: 
1) Nr XXXIII/361/2017 w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Borne 
Sulinowo; 

2) Nr XXXIII/362/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego. 

W zawiadomieniach wskazano zapisy uchwał, które budzą wątpliwości organu nadzoru, a tym 
samym skutkują stwierdzeniem ich nieważności.   
 W związku z powyższym wystosowałem pisma do Wydziału Prawnego 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie informujące, że na najbliższej 
Sesji w II połowie maja br. zostaną przedłożone projekty uchwał uwzględniające uwagi co do 
zapisów budzących wątpliwości organu nadzoru. Jednocześnie zwróciłem się z wnioskiem o nie 
stwierdzanie nieważności przedmiotowych uchwał w trybie postępowania nadzorczego.   
Wraz z zawiadomieniem na dzisiejszą sesję otrzymaliście Państwo radni i przewodniczący 
jednostek pomocniczych gminy stosowne projekty uchwał. 
 
 
W dniu 21 kwietnia br. - na zaproszenie Starosty Szczecineckiego - Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie Elżbieta Niepelt uczestniczyła w Gali Konkursu "Mocarz 
Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego 2016".  
 
 
W dniu 4 maja br. uczestniczyłem w wernisażu malarstwa Giny Malinowski w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie.". 
 
 
Następnie Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poinformował, że wpłynęły pisemne 
życzenia od Senatora Zientarskiego z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego i przeczytał treść 
tych życzeń. 
 
Powyższe pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Po tym 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 Nobliny Luiza Kostrubiec zapytała, kto prowadzi nadzór nad 

prawidłowościami użytkowania oczyszczalni przydomowych, które posiadają mieszkańcy  
i tych, które powinni posiadać właściciele działek rekreacyjnych. Powiedziała, że zgłaszają 
jej mieszkańcy różne nieprawidłowości, ale nie wiadomo do kogo i jak z czymś takim się 
zwrócić. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że zgłoszenie budowy 
przydomowej oczyszczalni ścieków dokonanuje się na podstawie przepisów prawa 
budowlanego u starosty, co nie zwalnia właścicieli przystępujących do eksploatacji 
przydomowej oczyszczalni ścieków z zapoznaniem  się z  wymaganiami, nałożonymi przez 
art. 152 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. 
Odpowiedzialność za funkcjonowanie  przydomowej oczyszczalni ścieków spoczywa na 
właścicielu. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują właścicieli przydomowych oczyszczalni 
ścieków nowe przepisy dotyczące odprowadzania ścieków, wynikające z Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z 2014 r. Według nowych przepisów właściciele zobowiązani są też do 
regularnego kontrolowania skuteczności działania oczyszczalni poprzez zlecanie 
akredytowanemu laboratorium lub certyfikowanej jednostce badawczej poboru średnich 
dobowych próbek ścieków. Oczyszczalnie należy eksploatować zgodnie z instrukcją - 
dotyczy to głównie częstotliwości opróżnienia osadnika wstępnego. 
Jeżeli dochodzą sygnały, że przydomowa oczyszczalnia jest nieszczelna lub jest podejrzenie, 
że jest nieprawidłowo eksploatowana należy zawiadomić np. kierownika referatu środowiska 
w urzędzie. Gminy są odpowiedzialne za nadzór i przestrzeganie zasad ochrony środowiska 
na swoim terenie. Zgłosimy to do odpowiednich organów sprawujących kontolę w zakresie 
ochrony środowiska.   
  Sołtys Sołectwa Radacz Halina Jaskółka zwróciła się z prośbą, żeby zaprosić na spotkanie  
z sołtysami radnych powiatu, bo od roku na sesji nie widać żadnego radnego powiatu  
i sołtysi  nie wiedzą co radni robią w Radzie Powiatu. W jej sołectwie drogi są fatalne, są 
odcinki dróg, gdzie nie można się wyminąć, a asfalt - idąc po nim - pod nogami się rozsuwa. 
Zapytała też, czy worki zostały wliczone w wysokość opłaty za śmieci, skoro od 1 czerwca 
podniesiono tę opłatę. Poinformowała, że tak jest w innych gminach i miastach i mieszkańcy 
pytają ją, czy teraz już będą dostawać worki. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odniósł się do poruszonej kwestii spotkania  
z radnymi powiatu i powiedział, że w przyszłym miesiącu będzie sesja poświęcona drogom. 
Poinformował, że sesja na temat m.in. dróg powiatowych była planowana na maj, ale ze 
względu na to, że dyrektorów Powiatowego Zarządu Dróg nie ma w tej chwili w Szczecinku, 
przesunięto problem związany z drogami na czerwiec. Rozmawiał w tej kwestii  
z dyrektorami PZD. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska uzupełniła wypowiedź Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. Powiedziała, iż uważa, że takie zaproszenia są zbędne, bo bywanie 
i reprezentowanie swoich wyborców i wsłuchiwanie się w problemy, które mogą być 
przedstawiane na Radzie Powiatu, należy do obowiązków radnego powiatu. Tym niemniej 
powiedziała, iż przypomni radnym powiatu, z którymi ma kontakt, że sołtysi życzą sobie 
częstszej obecności na sesjach Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie. Odnośnie zapytania 
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dotyczącego wliczenia ceny worków na śmieci w wysokość opłaty powiedziała, że 
szczegółowo przedstawiono, ile kosztuje nas gospodarka odpadami. W przypadku naszej 
gminy cena została wyliczona bez ceny worków. W mieście Szczecinek i w gminie 
Szczecinek w opłatę za śmieci mają wliczoną cenę worków. Prosiła jednak, żeby pamiętać, 
że na cenę śmieci ma wpływ ich odbiór i wywiezienie do instalacji oddalonej od naszej 
gminy o ponad 60 km. Ważne jest też to, że większość mieszkańców (97%) zadeklarowało 
segregację i taką cenę płacą. Natomiast śmieci niesegregowanych przybyło, a gmina za te 
śmieci musi po prostu zapłacić. Im więcej osób będzie segregować śmieci i takie deklaracje 
składać, tym cena za śmieci będzie bardziej stabilna i nie powinna iść w górę. Symulując  
i porównując ilość odebranych śmieci, głównie niesegregowanych, to radni widzieli na 
ostatniej sesji, jak ona niebotycznie wzrosła. Reasumując stwierdziła, że worki nie są 
wliczone w tą cenę. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski uzupełnił swoją wcześniejszą wypowiedź 
informując, że na każdą sesję - oprócz sesji zwoływanej na wniosek - zaprasza radnych 
powiatu i zawsze otrzymują od niego podpisane zaproszenie, To, że ich nie ma na sesji, nie 
ma na to wpływu, ani nie możemy ich do tego przymusić - jest to ich dobra wola. 

 
Więcej w tym punkcie obrad głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 8 pn. „Wolna Trybuna”. 
 
 
Ad 8.  
W punkcie sesji Wolna Trybuna głos zabrali: 
  Zbigniew Krzemiński (mieszkaniec miejscowości Śmiadowo) powiedział, że w jego 

miejscowości działają wszyscy od dłuższego czasu, żeby mieć dostęp do jeziora. W dniu 14 
kwietnia 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski podpisał decyzję o przekazaniu działki nr 
75/1 na rzecz Gminy Borne Sulinowo. Po uprawomocnieniu powyższej decyzji jest cisza  
i nic się nie dzieje. Miejscowość Śmiadowo jest bardzo podzielona, bo część ludzi (którzy 
mają pieniądze) wydzierżawiło sobie ten teren od strony jeziora, a część mieszkańców 
założyło stowarzyszenie. Jest obawa, że cisza jest po to, żeby nie wiem .... Chodzi mu o to, 
żeby ten teren nie był już dalej dzierżawiony, ani tym bardziej kupiony przez kogoś,  
a należał do gminy i do mieszkańców z miejscowości Śmiadowo, nawet tych, którzy nie 
mają pieniędzy. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że za chwilę Pani Burmistrz odpowie 
na poruszony temat. Poinformował, że z przedstawicielem mieszkańców na temat tej działki 
rozmawiał w miesiącu kwietniu, a ten problem jest znany od momentu, kiedy tereny leżące 
w sąsiedztwie jeziora Starosta Szczecinecki wydzierżawił właścicielom przyległych 
nieruchomości. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że Sołtys sołectwa Śmiadowo 
doskonale się orientuje w przedmiocie sprawy, Kierownik Referatu Gospodarki 
Nieruchomościami również. Poinformowała, że Pan Krzemiński był z wizytą u niej i uzyskał 
wyczerpujące informacje. Prawdą jest to, że gmina występowała o przejęcie działki nad 
jeziorem od Agencji Nieruchomości Rolnych wiele lat temu. Po latach ANR przekazała teren 
Skarbowi Państwa i Skarb Państwa, w imieniu którego działa Starosta, tą działką łącznie  
z jeziorem zawiadywał. Nie była ustalona linia brzegowa, ale została wytyczona geodezyjnie 
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i na takiej podstawie powstała działka nr 75/1. O tą działkę gmina występowała chcąc ją 
przejąć. Po kilku latach to się udało. Wojewoda wyraził zgodę na komunalizację na 
podstawie przepisów prawa i działka stała się własnością Gminy Borne Sulinowo. Naszym 
priorytetem jest to, żeby ta działka stanowiła teren ogólnodostępny dla mieszkańców,  
a jednocześnie docelowo umożliwiła mieszkańcom korzystania z terenów nadjeziornych. 
Zanim jednak ta działka została skomunalizowana Starosta wydzielił umownie (nie 
geodezyjnie) działki i wydzierżawił właścicielom przyległych działek,  podpisując umowy 
dzierżawy na 3 lata. To nie jest prawda, że nic się nie dzieje, bo to Panu Krzemińskiemu 
tłumaczyła. W tej chwili działka ma nowego właściciela, czyli Gminę Borne Sulinowo. 
Starosta poinformował dzierżawców o tym fakcie i musi teraz zwrócić pieniądze za czas tej 
dzierżawy mieszkańcom od kwietnia tego roku, bowiem od kwietnia br. dzierżawcy muszą 
nam płacić tą dzierżawę. Nie są to duże kwoty ok. 2000 zł rocznie. Tej dzierżawy nie może 
zmienić ani podwyższyć czy zmniejszyć, bo obowiązuje zgodnie z przepisami prawa umowa 
dzierżawy, która została podpisana. Ponieważ umowa dzierżawy została podpisana przez 
Starostę na czas określony my tej umowy wypowiedzieć nie możemy, chyba że dzierżawca 
sam będzie chciał z niej zrezygnować. Ewentualnie w przypadku nie spełnienia jakichś 
przesłanek umowy (na dzierżawionym terenie nie wolno wykrzaczać, wycinać drzew) 
możliwe będzie rozwiązanie umowy. Poinformowała, że na jednej z działek coś takiego się 
zadziało, ale postępowanie prowadzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. 
Reasumując stwierdziła, że działka jest nasza, wypowiedzieć umowy dzierżawy nie możemy, 
a dzierżawa kończy się w grudniu 2018 r. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podsumowując powiedział, że do grudnia 
przyszłego roku jesteśmy związani tą umową. Może to nie wszystkich zadowala, ale nie jest 
to długi okres czasu i jakoś wytrzymamy. 
  Leszek Trawnicki (mieszkaniec Bornego Sulinowa) powiedział, że chodzi mu  
o oczyszczalnię ścieków, generalnie o spacery po mieście wieczorami. Czasami jest taki 
smród - w zależności jak zawieje wiatr - że trudno wytrzymać. Zbliża się lato, przyjadą 
turyści, w związku z tym zapytał, czy to jest kontrolowane i czy podejmowane są działania, 
żeby to niwelować. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że osobiście interweniowała  
w tej kwestii czując, że te zapachy rozprzestrzeniają się w okolicach hali sportowej. 
Ponieważ to ona interweniowała i był to wieczór, służby natychmiast się pojawiły 
stwierdzając, że jest to kwestia wiatru. Czasami tak się zdarza, że te zapachy są, ale tak nie 
powinno się dziać. To się działo również na ulicy Chrobrego - takie sygnały odbierała. My 
nie mamy na to wpływu, a możemy tylko monitorować to i monitować jak coś takiego się 
dzieje. Zwracając się do mieszkańca Borne Sulinowa powiedziała, że dzisiejsze jego 
wystąpienie na sesji spowoduje to, że ponownie będziemy mogli zgłosić sprawę do PWiK, 
bo znów była interwencja mieszkańca w tej sprawie. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że rzeczywiście jest to ważna sprawa, 
bo w ubiegłym roku było to dosyć uciążliwe dla mieszkańców Bornego Sulinowa, 
szczególnie w części mieszkających przy ul. Bolesława Chrobrego, Al. Niepodległości 46. 
 
Sołtys Sołectwa Piława Urszula Papierkiewicz powiedziała, że w Piławie przy 
przepompowniach również ulatniają się takie zapachy. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, że jest to problem ogólny na terenie 
gminy. 
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  Zbigniew Krzemiński odnosząc się do wypowiedzi Pani Burmistrz odnośnie dzierżawy 
powiedział, że art. 696 Kodeksu Cywilnego stanowi, że dzierżawca powinien wykonywać 
swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać 
przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego. Wydzierżawiający  
i ten, który jest dzierżawcą wiedział dokładnie, że to nie jest normalny teren, tylko teren 
"Natura 2000", który podlega Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. Jeżeli 
dzierżawca posadził 28 świerków i dopiero 30 kwietnia br. przyjechała komisja, to te świerki 
musiał usunąć. Kolejny dzierżawca zaczął wycinać drzewa. Nie wie dlaczego nie ma 
motywacji prawnej, bo jest to artykuł, który można wykorzystać. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przypomniał, iż Pani Burmistrz wspomniała 
wyraźnie, że trwa postępowanie w tej sprawie i stwierdzono nieprawidłowości u jednego 
dzierżawcy. Postępowanie prowadzi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Dobrze, że 
są takie zgłoszenia nieprawidłowości i konsekwencje tego będą. 
 
Zbigniew Krzemiński powiedział, iż Pani Burmistrz stwierdziła, że Pan Sołtys wie. 
Poinformował, że sołtys ani z ludźmi się nie kontaktuje od dłuższego czasu, ani od radnych 
nie odbiera telefonów.  
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że nie będzie wchodzić  
w stosunki międzyludzkie na terenie wsi. Prosiła, żeby pamiętać, że tego typu umowa 
zawarta przez Starostę (czy zasadnie, czy prawidłowo czy nie) jest umową na podstawie 
Kodeksu Cywilnego, który reguluje sprawy tej dzierżawy. Jest punkt w umowie, który 
stanowi, że jak dzierżawca korzysta z przedmiotu dzierżawy niezgodnie z jej 
przeznaczeniem, to jest jedna z przesłanek, która może spowodować wypowiedzenie tej 
umowy dzierżawy. Jest jedna działka, gdzie rzeczywiście wg nas nastąpiło działanie 
niezgodne z umową. Natomiast, czy to się potwierdzi czy nie, to musi stwierdzić Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska. To jedynie może być przesłanka do zerwania umowy  
z dzierżawcą. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował Pani Burmistrz za wyjaśnienia. 
 

Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „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.”. 
 
 
Ad 9.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali pisemne informacje na 
temat stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo za 2016 rok, 
przygotowane przez Komendę Powiatową PSP w Szczecinku oraz Burmistrza Bornego 
Sulinowa. 
Powyższe sprawozdania stanowią załączniki nr 6 i nr 7 do protokołu. 
Powiedział również, że problematyką bezpieczeństwa pożarowego zajmowała się Komisja 
Rozwoju Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie i zwrócił się do przewodniczącego Komisji 
Rozwoju o opinię. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 
 "Komisja otrzymała informacje na temat bezpieczeństwa gminy Borne Sulinowo  
w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2016. Przedłożone informacje są wyczerpujące  
i szczegółowo przedstawiają zadania do realizacji oraz rzeczywiste działania jakie podejmują 
jednostki PSP oraz OSP na terenie Gminy Borne Sulinowo. Niepokojącym sygnałem jest 
znaczące ograniczenie dofinansowania przez Komendę Powiatową PSP działalności jednostek 
OSP będących w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Po rozmowie z Komendantem 
Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  
w Bornem Sulinowie Tomaszem Murynem oraz analizie przedstawionych dokumentów 
uzyskano informacje, że problemem są nowe kadry, które zasilałyby poszczególne jednostki.  
Jest coraz więcej zadań do realizacji, a niestety brakuje strażaków ochotników do obsady 
pojazdu pożarniczego podczas działań ratowniczych. Dużą bolączką w codziennej działalności 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Juchowie jest stan techniczny pojazdu gaśniczego, znajdującego 
się na wyposażeniu jednostki, który jest już wysłużony i ulega częstym awariom. 

Widać zmianę kategorii zdarzeń, bowiem jest mniej pożarów, a więcej zdarzeń  
drogowych oraz podejmowanych działań związanych z usuwaniem skutków zjawisk 
pogodowych. Członkowie jednostek OSP biorą udział w działaniach na rzecz gminy poprzez 
zabezpieczenia imprez masowych o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym. 
 Komisja Rozwoju za pozytywne przyjęła podejmowane wysiłki Gminy Borne Sulinowo 
oraz samych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających w gminie na rzecz 
odpowiedniego wyposażenia i doposażenia w sprzęt tych jednostek, które pozwalają 
utrzymywać gotowość operacyjną do udziału w działaniach ratowniczych, chociaż radni zdają 
sobie sprawę ze skali oczekiwań i potrzeb. Godnym odnotowania jest fakt, iż jednostki OSP 
biorą udział w szkoleniach oraz ćwiczeniach mających podnieść poziom wyszkolenia  
i przygotowania do rzeczywistych działań. 

Komisja uznaje za konieczne i uzasadnione podjęcie kroków wspólnie  
z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku mających na celu kontrolę  
i sprawdzenie sprawności oraz wydajności hydrantów na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
 Komisja popiera położenie nacisku na prowadzenie przez funkcjonariuszy Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku czynności kontrolno-rozpoznawczych  
w obiektach użyteczności publicznej, obiektach zamieszkania zbiorowego oraz magazynach, 
hurtowniach czy obiektach produkcyjnych. Zdaniem komisji bardzo ważna jest profilaktyka  
i zapobieganie zagrożeniom. 
Członkowie komisji zwrócili uwagę na konieczność kontynuowania doposażenia jednostek  
w sprzęt ratowniczy i gaśniczy niezbędny do wykonywania zadań przez jednostki OSP, 
oczywiście  w ramach możliwości i posiadanych środków finansowych. 

Reasumując Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła działania na rzecz bezpieczeństwa 
pożarowego w Gminie Borne Sulinowo, podejmowane zarówno przez Komendę Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej jak i funkcjonujące na terenie Gminy Borne Sulinowo jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski korzystając z obecności Komendanta Powiatowego 
PSP udzielił mu głosu. 
 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku st. bryg. mgr inż. Adam 
Serafin na wstępie poruszył temat narzucony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a mianowicie prowadzą akcję  
"Kręci nas bezpieczeństwo". Jest to szeroko zakrojona akcja profilaktyczna na terenie całej 
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Polski, a on odpowiada za Powiat Szczecinecki.  Jeśli jest potrzeba spotkania się ze strażakami 
Państwowej Straży Pożarnej bądź jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, to służy wszelką 
pomocą i będą uczestniczyć we wszelkiego rodzaju akcjach. Ta akcja trwa i spotykają się przede 
wszystkim z dziećmi i młodzieżą, ale też jako Komendant Powiatowy PSP i jego zastępca zostali 
zobligowani do tego, żeby uczestniczyć w radach pedagogicznych przynajmniej raz w roku 
szkolnym. Jeżdżą na takie spotkania, spotykają się z nauczycielami i przedstawiają zagadnienia 
związane z ochroną przeciwpożarową. Będą też częściej spotykali się z jednostkami 
ochotniczych straży pożarnych z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i z poza tego 
systemu. Ważną rzeczą, która w najbliższych latach będzie nas dotykała, jest planowane 
włączenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Juchowie do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Zaplanowane włączenie tej jednostki jest na rok 2019-2020. 
Troszeczkę sprzętu brakuje dla tej jednostki i jak przewodniczący Komisji Rozwoju powiedział, 
w Juchowie jest stary samochód. Wie, że są to ogromne koszty, które musi ponieść samorząd, bo 
przede wszystkim samorząd odpowiada za stan ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. Ma 
jednak nadzieję, że uda się dokonać zakupu czy przekazania samochodu dla jednostki  
w Juchowie, i że ta jednostka zostanie włączona do krajowego systemu. Poinformował, że w tym 
roku do krajowego systemu zostały włączone dwie jednostki z Powiatu Szczecineckiego, tj. OSP 
Parsęcko i Sępolno Wielkie. Zaznaczył, iż mówi, co byłoby dobrze, o swoich planach i planach 
Komendanta Głównego PSP, który wytypował jednostkę z Juchowa, żeby była włączona do 
krajowego systemu ze względu na czas dojazdu do konkretnych zdarzeń, czyli w czasie do  
15 minut i powyżej. Ma nadzieję, że to się uda. Dofinansowanie w tym roku jednostek  
z krajowego systemu jest trochę mniejsze, ale on nie ma na to najmniejszego wpływu, bo dzieje 
się to w Komendzie Wojewódzkiej. Komendant Wojewódzki dostaje dotację czy informację na 
temat kwot przeznaczonych na dofinansowanie jednostek z krajowego systemu bądź jednostek 
spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W ubiegłym roku jednostka OSP Juchowo 
też otrzymała takie środki. Decyduje o tym Komendant Wojewódzki PSP, natomiast on może 
tylko sugerować do Komendanta Wojewódzkiego, ale nie zawsze jego sugestie są brane pod 
uwagę. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował Komendantowi Powiatowemu PSP za 
przedstawione informacje. Powiedział, iż radni mają świadomość, że teren Gminy Borne 
Sulinowo jest wyjątkowo rozległy, słabo zamieszkały, więc ten czas dojazdu jest czasami 
dłuższy. Po tym zwrócił się do radnych, czy mają jakieś uwagi. 
 
Radna Irena Lis wypowiedziała się w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Juchowie  
i powiedziała, że rozmawiała z nowym komendantem tej jednostki. Z samochodem sytuacja jest 
uciążliwa, była delegacja u Pani Burmistrz w październiku ubiegłego roku i mieli jakieś 
pieniądze obiecane, że będą zarezerwowane w budżecie gminy. Starają się jak mogą, szukają 
sponsorów, doposażają jednostkę. Komendant mówił, że samochód to samochód, ale bardzo im 
w tej chwili doskwiera - mieli obiecaną dobudówkę-przedłużenie tego garażu - brak 
pomieszczenia socjalnego. Ta sprawa się ciągnie od 2014 roku. Poinformowała, że na Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej wnioskowała o ogrodzenie placu zabaw (to jest zrobione), ale też  
o dobudowanie szatni dla strażaków OSP (to pozostało bez echa). Strażacy się dosprzętowiają, 
dokupują coraz więcej rzeczy i z mundurami nie mają się gdzie pomieścić. Zasugerowała, żeby 
może jakimś sposobem gospodarczym pomóc rozwiązać ten problem. Strażacy z OSP Juchowo 
czasami już się zrażają, bo szukają wsparcia z różnych projektów, szukają w firmach, proszą  
o jakieś dotacje. Sami nie rozbiją głową muru i proszą, żeby radni i Pani Burmistrz wsparli ich 
działania. Nowy komendant czuje się zniechęcony, a jest od roku. Dlatego prosiła, żeby 
rozważyć ten temat i jakimś sposobem gospodarczym go rozwiązać, żeby mieli pomieszczenie 
socjalne połączone z garażem. Prosiła o odpowiedź, czy mają szansę na tą przybudówkę czy nie. 
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Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska na wstępie pogratulowała miejscowości Juchowo 
Pani sołtys, bo tak powinno wyglądać upominanie się o to, co się miejscowościom należy. 
Zwracając się do radnej Lis powiedziała, że jest ostatnią osobą, która obiecuje i składa obietnice 
bez pokrycia. To nie były nigdy obietnice, że to będzie zrobione. Będąc często w Juchowie 
(również z Panem Zającem, z Panem Korpalem) oglądali tą remizę i mówili, że przydałyby się 
takie miejsca i może można by coś zrobić gospodarczo i na tym się kończyło. To jest na pewno 
potrzebne, ale nigdy nie znalazło swojego miejsca w budżecie. Również mogłaby mówić co  
w każdej miejscowości jest potrzebne. Jeżeli chodzi o samochód to temat ten wraca od 1,5 roku. 
Była prowadzona rozmowa o tym, czy gmina ewentualnie znalazłaby pieniądze na wkład 
własny; nie mówiono nigdy o nowym samochodzie, bo przecież wiadomo ile kosztuje nowy 
samochód, a taki samochód pozyskiwaliśmy dla OSP Miasta Borne Sulinowo. Oni też na wkład 
własny od sponsorów zbierali pieniądze, my dopłacaliśmy resztę. Mówiono o samochodzie 
pozyskanym poprzez środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie również jest 
to dotacja w iluś procentach do samochodu. To musi mieć odzwierciedlenie w zasobności 
naszych kieszeni. To nie jest tak, że strażacy dozbierali i wydali, bo to robi gmina. Nawet 
pozyskując środki muszą mieć swoje 20% wkładu własnego i otrzymują to od gminy. Tabele 
pokazują ile co kosztuje i ile wydajemy na bezpieczeństwo pożarowe. Ponadto poinformowała, 
że musimy przysposobić pomieszczenia na ul. Lipowej i przywrócić chociaż wizualnie do 
jakiegoś wyglądu pomieszczenia dla straży. Podciągnięto już ogrzewanie, co było kosztowne, 
teraz chcemy zrobić we własnym zakresie elewację. Podkreśliła, że wszystkiego nie zrobimy od 
razu. 
 
W trakcie wypowiedzi Pani Burmistrz na obrady przybył radny Rafał Turlej - aktualnie w sesji 
uczestniczyło 13 radnych. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przypomniał, że w tej chwili Ochotnicze Straże 
Pożarne na terenie Gminy Borne Sulinowo kosztują budżet gminy blisko 200.000,00zł, więc to 
nie jest mała kwota. 
 
Radny Dariusz Palicki zwrócił się do Komendanta Powiatowego PSP z prośbą o monitowanie  
u Komendanta Wojewódzkiego PSP, aby nie ograniczał środków na nasze jednostki OSP,  
a wręcz je wspierał i udzielał pomocy. 
 
Komendant Powiatowy PSP w Szczecinku Adam Serafin odpowiedział, że Pani Burmistrz 
najlepiej wie, jak wyglądają negocjacje i z Komendantem Głównym i z Komendantem 
Wojewódzkim, a mówi to na przykładzie OSP Miasta Bornego Sulinowa. Te negocjacje są 
bardzo złożone, spotykali się wielokrotnie. Pani Burmistrz rozmawiała z poprzednim 
Komendantem Głównym i z obecnym Zastępcą Komendanta Głównego, on również rozmawia, 
ale jest to bardzo skomplikowany temat. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwracając się do radnych powiedział, żeby mieli 
świadomość tego, że jak OSP Juchowo wejdzie do krajowego systemu to będą potrzebne 
dodatkowe środki. Prosił, żeby o tym też pamiętać. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 10 pn. „Stan porządku  
i bezpieczeństwa publicznego za 2016 rok oraz określenie zagrożeń i osiągniętych wyników - 
sprawozdania komendantów Komisariatu Policji i Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie.”. 
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Ad 10.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali pisemne sprawozdania 
na temat stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2016 rok oraz określenia zagrożeń  
i osiągniętych wyników, przygotowane przez komendantów Komisariatu Policji i Straży 
Miejskiej w Bornem Sulinowie. 
Powyższe sprawozdania stanowią załączniki nr 9 i nr 10 do protokołu. 
Powiedział również, że problematyką porządku i bezpieczeństwa publicznego zajmowała się 
Komisja Rozwoju Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie i zwrócił się do przewodniczącego 
Komisji Rozwoju o opinię. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 

"W oparciu o przedstawione na piśmie sprawozdania, jak również wyjaśnienia 
komendantów Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie i Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie, 
Komisja Rozwoju uważa, że należy je przyjąć i pozytywnie oceniła podejmowane działania 
mające na celu bezpieczeństwo obywateli oraz poprawę porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

Policja podejmuje działania na wielu płaszczyznach i obszarach, co ma odzwierciedlenie 
w dostarczonym sprawozdaniu. Stawia na pracę u podstaw, czyli prewencję i profilaktykę.  

Duża liczba patroli powoduje ograniczenie zjawisk i zachowań negatywnych czy 
patologicznych. Należy zwrócić uwagę na bardzo dobrą współpracę i wspólne działania w miarę 
możliwości kadrowych w tym obszarze Policji i Straży Miejskiej. Należy podkreślić, że po raz 
pierwszy od wielu lat Komisariat Policji w Bornem Sulinowie posiadał pełny stan osobowy, co 
ułatwiało wykonywanie zadań. Problemem w codziennej działalności jest stan techniczny  
i specyfikacja pojazdów używanych przez policjantów w bieżącej pracy, ale niestety nie ma na 
to wpływu. Problemem od wielu lat ciągle nie rozwiązanym są warunki lokalowe i stan 
techniczny Posterunku Policji. Mimo tych obiektywnych trudności podejmowane działania 
powodują wzrost poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa w gminie i mieście, poprzez właściwą 
ocenę i rozpoznanie zagrożeń, a następnie poprzez adekwatne do nich podejmowanie działań. 

 Na posiedzeniu zwrócono uwagę za celowe działania mające za zadanie rozbudować  
w perspektywie określonej przyszłości monitoring z kamerami umieszczonymi w kolejnych 
punktach miasta, co umożliwiłoby działania związane z większą wykrywalnością przestępstw 
oraz spełniałoby rolę prewencyjną. Komisja uznała za zasadne rozbudowę monitoringu, 
jednakże uzależniając to sytuacją i możliwościami finansowymi.  

Omawiano i uzyskano informację komendanta Straży Miejskiej dotyczącą 
uporządkowania organizacji ruchu w strefach zamieszkania znajdujących się na terenie miasta. 
Zdaniem komisji działania te wprowadziły porządek i doprowadzą w perspektywie do pełnego 
uporządkowania sprawy parkowania pojazdów w tych rejonach. 

 Dalej nierozwiązanym problemem jest jednak fakt dewastacji, niszczenia  
i nieestetycznego wyglądu pustostanów. Komisja uzyskała informację o działaniach 
podejmowanych w tym zakresie przez Straż Miejską. Z niepokojem przyjęła informację  
o olbrzymim problemie z egzekwowaniem obowiązków od właścicieli nieruchomości, bardzo 
często wynikającym z braku możliwości kontaktu z właścicielami, którzy są nieosiągalni, co 
powoduje olbrzymi kłopot w rozwiązaniu tej problematyki. Radni uzyskali również informację  
o szerokim spectrum zadań do wykonania przez Straż Miejską. 

 Reasumując podkreślić należy ogromny wkład funkcjonariuszy Komisariatu 
Policji w Bornem Sulinowie i Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie w działania na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarówno w czynności prewencyjne typu 
policyjnego jak i inne czynności profilaktyczne.". 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że w sesji uczestniczy Komendant 
Powiatowy Policji Pan Andrzej Dziemianko. Stwierdził, że policjantów na terenie Bornego 
Sulinowa widać i to często. Dostali sprawozdanie o liczbie wykroczeń, przestępstw i wydaje mu 
się, że dużym problemem jest strefa zamieszkania, bo ludzie zapominają, z jaką prędkością 
należy tam się poruszać i zbyt szybko jeżdżą. Ze względu na usytuowanie budynków 
koszarowych zbyt blisko jezdni, czasami może to stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa. Przy 
przejściu dla pieszych koło szkoły jest zamontowany monitoring i to dużo poprawiło 
bezpieczeństwo. Jednak było w tym roku zdarzenie dosyć niebezpieczne, Policja prowadziła  
w tej sprawie postępowanie. Po tym udzielił głosu Komendantowi Powiatowemu Policji. 
 
Komendant Powiatowy Policji Andrzej Dziemianko na wstępie podziękował za zaproszenie na 
posiedzenie Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie. Podziękował też Przewodniczącemu Komisji 
Rozwoju za dobre słowa w podsumowaniu wynikającym z opinii komisji. Powiedział, że 
niezmienne są zagrożenia w miejscowości Borne Sulinowo i one będą zawsze. Podobne są 
zagrożenia w Szczecinku, ale jest tam większe skupisko ludzi, więcej miejsc, w których 
człowiek może czuć się zagrożony. Niszczenie mienia to bolączka całego Powiatu 
Szczecineckiego, ale również województwa i Polski. Bolączką są pustostany, bo brak właściciela 
powoduje, że dochodzi do różnych rzeczy. Podał przykład domu oficera, gdzie miał miejsce 
wypadek, bo obiekt nie był zabezpieczony. Widoczny jest spadek kradzieży z włamaniem, nie 
ma seryjnych włamań do domków letniskowych. Nie zniknęły te zdarzenia zupełnie, bo 
dochodzi do nich, ale nie ma dużego natężenia. Nie ma w Bornem Sulinowie kradzieży 
samochodów. Przestępczość spada i jest w tym duża rola Policji, bo starają się być wszędzie. Nie 
są w stanie być wszędzie, bo jest ich określona ilość i nie da się tej liczby zwiększyć. 
Poinformował, że ostatnio otrzymał dodatkowe 2 etaty na powiat, które przeznaczył do 
patrolówki i do ruchu drogowego, żeby zwiększyć obsadę, bo w Bornem Sulinowie nie jest 
całodobowy komisariat. Komendant KP w Bornem Sulinowie stara się, żeby było jak najwięcej 
służb nocnych, ale nie są one całodobowe. Problemem jest stan budynku Komisariatu Policji  
w Bornem Sulinowie i w tym zakresie już jakieś ruchy są. Przyjeżdżały komisje z Komendy 
Wojewódzkiej Policji i być może dojdzie do tego, że wreszcie coś zacznie się dziać. Będą też 
uśmiechać się do gminy, żeby wsparła ich. Stwierdził, że Komisariat Policji w Bornem 
Sulinowie pracuje dobrze, w miarę swoich możliwości. Stara się też w miarę możliwości 
wysyłać więcej służb ruchu drogowego. Zachęcił do korzystania z programu "Krajowa mapa 
zagrożeń", bo nie należy tego rozumieć tak, że jak ktoś wejdzie do Internetu na stronę "krajowa 
mapa zagrożeń" i kliknie, to tam zaraz będzie patrol. Nie na tym rzecz polega, bo od takich 
gwałtownych i nagłych zdarzeń jest nr 997 bądź 112 i wtedy podejmują działania. W tym 
programie natomiast jest sygnał, że coś się dzieje. Prosił też, żeby nie było tak jak w Dąbiu, że  
w ciągu tygodnia odebrali 60-70 zgłoszeń na przekraczanie prędkości. Na koniec podziękował 
samorządowi za wsparcie i Komendantowi Straży Miejskiej, bo wie jaką pomoc od niego 
uzyskał obecny Komendant Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie. Po tym prosił  
o ewentualne pytania. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował Komendantowi Powiatowemu Policji za 
wystąpienie i zwrócił się do Komendanta Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie  
o wypowiedzenie się na temat własnych doświadczeń związanych z trudną pracą w komisariacie 
na terenie naszej gminy i trudną rola komendanta dbającego o nasze bezpieczeństwo. 
 
Komendant KP w Bornem Sulinowie Jarosław Bastek powiedział, że jest mu niezmiernie miło 
słysząc co mówił jego bezpośredni przełożony o pracy Komisariatu w Bornem Sulinowie za 
poprzedni rok. Stwierdził, że w dużej mierze jest to zasługa poprzedniego Komendanta, a on 
teraz spija tylko śmietankę. Podziękował w szczególności Pani Burmistrz za ten rok współpracy. 
Dzięki wsparciu i dużej empatii ze strony gminy było bardzo łatwo wejść w nowe meandry 
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pracy zawodowej, gdzie nie musiał osobiście pracować na swoje wyniki, tylko liczyć na to, że 
podwładni będą pracowali na jego wyniki jako przełożonego, co im się udało. Niejednokrotnie 
otrzymują informacje ze strony społeczeństwa, że mieszkańcy czują się bezpiecznie, że widzą 
ich, że jest ich więcej. To cieszy, buduje - taka jest ich rola. Jednocześnie zdają sobie sprawę, że 
nie we wszystkich aspektach ich praca przynosi oczekiwane efekty. Oni to widzą, starają się 
reagować na bieżąco i poprawiać to, co mogą poprawić, żeby po prostu żyło się nam 
bezpieczniej w tym rejonie. Na koniec podziękował obecnym za rok pracy i obiecał, że ten rok 
przy rozliczeniu w przyszłym roku również będzie owocny, a może nawet jeszcze lepszy. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował za miłe słowa, które usłyszeliśmy 
wzajemnie o panach komendantach i powiedział, iż to sprawozdanie potwierdza, że sytuacja jeśli 
chodzi o bezpieczeństwo na terenie naszej gminy jest na bardzo dobrym poziomie. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska nawiązała do poruszonej przez Komendanta 
Powiatowego Policji kwestii braku zabezpieczenia obiektu domu oficera. Poinformowała, że 
sprawa domu oficera wreszcie ruszyła z miejsca. Komornik próbował kiedyś licytować i nic z 
tego nie wyszło. W tej chwili Komornik wycofał się z licytacji, natomiast Sąd wyznaczył 
kuratora, który ma tylko 120 dni na wyznaczenie zarządu, który będzie działał tak jak właściciel. 
Zarząd będzie mógł ten budynek sprzedać. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, ale 
jest zabezpieczony miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Poinformowała, że 
dzisiaj odbywało się spotkanie z komisją urbanistyczną i z planistami rozmawiano też o tym, czy 
przy zachowaniu bryły budynku zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego 
potencjalny właściciel będzie mógł wykonać w środku kompletną przebudowę. Okazało się, że 
może wykonać praktycznie wszystko, zachowując dziedziniec i układ. Jest to dobra wiadomość, 
gdyż przy zmianie symboliki i dopisaniu jeszcze pewnych funkcji, dom oficera może stać się 
dobrą ofertą. Jest to ostatni dzwonek na to, żeby ten dom oficera w jakiś sposób ratować, ale nie 
leży to niestety w gestii gminy. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że zawsze jak mówimy o bezpieczeństwie 
nachodzi go refleksja. Swego czasu były inicjatywy, żeby zlikwidować Straż Miejską, ale przy 
tych sprawozdaniach, które raz w roku rozpatrujemy, zawsze słyszymy jak ta Straż Miejska jest 
potrzebna i iloma rzeczami się zajmuje. Na terenach wiejskich sołtysi głównie utożsamiają Straż 
Miejską z tym, że przyjeżdża i karze. Jednak nie zawsze to tak jest i prosił zwrócić uwagę na to, 
ile pouczeń Straż Miejska stosuje - jest to jedna z metod, którą działa. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski ogłosił 10 minut przerwy i podziękował 
komendantom za przybycie na sesję. 
 
 
Po przerwie. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski wznowił obrady i przystąpił do realizacji pkt 11 pn. 
„Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2016 r.”.  
Na sali było obecnych 13 radnych. 
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Ad 11.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie  
z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na 2016 r. 
 
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Powiedział też, że problemem tym zajmowały się również komisje problemowe Rady Miejskiej 
w Bornem Sulinowie i zwrócił się o opinie komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię komisji w brzmieniu: 
 "Komisja Rozwoju na posiedzeniu w dniu 23 maja 2017 r. analizowała sprawozdanie  
z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na 2016 r. 
 Po zapoznaniu się z powyższym sprawozdaniem Komisja Rozwoju nie wniosła uwag do 
wykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe. Zdaniem Komisji podejmowane działania 
w ramach uchwalonego Programu współpracy przyczyniły się do nawiązania pozytywnej 
współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem Gminy Borne Sulinowo.  
Z przedstawionego sprawozdania wynika również, że w 2016 roku wzrosła aktywność 
organizacji pozarządowych, a dowodem były liczne inicjatywy własne organizacji mające na 
celu poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Borne Sulinowo i pozyskiwanie dodatkowych 
środków w trybie pozakonkursowym w formie tzw. „małych grantów”.  
Organizacje pozarządowe mogły liczyć nie tylko na wsparcie finansowe samorządu, ale również 
na pomoc merytoryczną pracowników Urzędu Miejskiego, którzy m.in. udzielali  pomocy  
w aplikowaniu o środki zewnętrzne.  
 Zdaniem Komisji „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.” 
został zrealizowany bez zastrzeżeń.". 
 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej  Henryk Sigiel przedstawił opinię komisji  
w brzmieniu: 
 "Komisja Budżetowo-Gospodarcza analizowała sprawozdanie z realizacji Programu 
współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
2016 r. 
 Po zapoznaniu się z powyższym sprawozdaniem Komisja nie wniosła uwag do realizacji 
przedmiotowego Programu, w tym wykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe. 
Wykorzystanie dotacji przez organizacje pozarządowe, które zostały przyznane w drodze 
konkursów organizowanych przez Burmistrza Bornego Sulinowa oraz udzielonych w trybie 
pozakonkursowym, nie budzi zastrzeżeń.  
 Z przedłożonego sprawozdania wynika, że dotacje udzielone organizacjom w 2016 roku 
zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.". 
 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do 
Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2016 r. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 12 pn. „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 na odbiór 
i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borne 
Sulinowo.”. 
 
 
Ad 12.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali informację  
na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Borne 
Sulinowo w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
Powiedział też, że informacja była przedmiotem obrad posiedzenia Komisji Budżetowo-
Gospodarczej. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja 
zapoznała się z informacją na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi w Gminie Borne Sulinowo w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. 
nie wnosząc uwag. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania do informacji 
zawartych w informacji. 
 
Pytań nie zadawano.  
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 13 pn. „Podjęcie 
uchwał w sprawach”. 
 
 
Ad 13. 
Podjęcie uchwał.  
13.1 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy odpłatnego 
użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (część nieruchomości 
gruntowej tj.4305 m2 oznaczonej działką nr 1/229 w m. Borne Sulinowo). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
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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 XXXV/379/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 maja 2017r.  
w sprawie odpłatnego użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  
 
13.2 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany 
składu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie. 
Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja nie wydała opinii  
i postanowiła wstrzymać się od głosu. 
 
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  nie głosował żaden radny, 
- przeciw głosowało 10 radnych, 
- wstrzymało się od głosu 3 radnych. 
 
Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej  
w Bornem Sulinowie nie została podjęta.  
Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
13.3 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy uchwalenia 
Regulaminu korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Gminie 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 przedstawił opinię komisji o następującej 
treści: 
"Projekt regulaminu korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Gminie Borne Sulinowo  
w § 10 ust.3 zawiera zapis dotyczący postępowania w przypadku nie uiszczenia ponownej opłaty 
na kolejne 20 lat za miejsce pod grób ziemny, a mianowicie, że właściciel cmentarza może 
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rozporządzać grobem, przeznaczyć go do ponownego pochówku i zamiar ten będzie 
poprzedzony informacją umieszczoną na grobie. 
 Zdaniem komisji regulamin powinien zawierać także zapis dotyczący informowania  
o powyższym rodziny pochowanej osoby w przypadku, gdy istnieje możliwość ustalenia adresu 
tej rodziny. 
W związku z powyższym Komisja Rozwoju wnosi o wprowadzenie w § 10 ustępu 4  
w brzmieniu: 
"4. W przypadku, gdy istnieje możliwość ustalenia adresu rodziny pochowanej osoby, właściciel 
cmentarza zawiadamia listem poleconym o obowiązku uiszczenia ponownej opłaty na kolejne 20 
lat za miejsce pod grób ziemny.". 
 Do pozostałych zapisów projektu uchwały komisja nie wnosi zastrzeżeń.". 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jeszcze jakieś uwagi do projektu 
uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rozwoju  
o wprowadzenie w projekcie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w § 10 ustępu 4 
w brzmieniu: 
"4. W przypadku, gdy istnieje możliwość ustalenia adresu rodziny pochowanej osoby, właściciel 
cmentarza zawiadamia listem poleconym o obowiązku uiszczenia ponownej opłaty na kolejne 20 
lat za miejsce pod grób ziemny.": 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Poprawka została przyjęta. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały uwzględniający przyjętą poprawkę: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXV/380/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 maja 2017r.  
w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Gminie 
Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
  
13.4 
 
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. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja również 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 XXXV/381/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 maja 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 18 do protokołu.  
 
13.5 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały w sprawie 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. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja również 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 XXXV/382/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 maja 2017r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do 
protokołu.  
 
13.6 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz 
wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
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. 



22 
 
 
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 XXXV/383/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 maja 2017r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia 
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 20 do protokołu.  
 
13.7 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy 
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok. Przypomniał, że na 
dzisiejszej sesji do projektu uchwały została zgłoszona autopoprawka. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja zaopiniowała również 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXV/384/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 maja 2017r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  
 
13.8 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia 
pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. "Budowa siłowni zewnętrznych  
i placów zabaw w miejscowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława". Po tym zwrócił 
się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie projektu 
uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja zaopiniowała również 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
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 XXXV/385/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 maja 2017r.  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 pt. "Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowości: Ciemino, Dąbie, 
Juchowo, Nobliny, Piława" została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do 
protokołu.  
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 23 i nr 24 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 Irena Lis poruszyła sprawę cmentarza komunalnego w Juchowie. Zwróciła uwagę 

Pani Burmistrz, że uciekają gminie pieniądze. Poinformowała, że cmentarz nie ma furtki,  
a brama jest cały czas otwarta, więc każdy kamieniarz dowolnie ile razy chce tam wjeżdża  
i wyjeżdża, a za każdy wjazd płaci się 50,00zł. Powiedziała też, że cały czas jakaś grupa 
mieszkańców Juchowa stale się angażuje. Zrobili na cmentarzu stolik-ołtarzyk i pytają, czy 
ze strony gminy z opłat, które się pobiera, nie możnaby zrobić skromnego zadaszenia. 

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że cmentarz ma swojego 
zarządcę, który nim administruje. 
 
Radna Irena Lis powiedziała, że zarządca tłumaczy się tym, iż wszystkie pobrane pieniądze 
przekazuje gminie. Zwróciła też uwagę, żeby doprowadzić do tego, aby ten cmentarz był pod 
kontrolą, tj. zrobić furtkę, zamknąć bramę. Ludzie często wymieniają pomniki i ktoś kto 
przyjeżdża po prostu wjeżdża sobie bezkarnie, nie informuje zarządcy. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zapytała, czy Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych w Bornem Sulinowie było informowane o tym. 
 
Radna Irena Lis odpowiedziała, że wiedzą o problemie. 
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iż myśli, że Pani Burmistrz 
porozmawia z Prezesem Zarządu PUK, żeby ta furtka była, a za wjazd były pobierane opłaty. 
Ponadto powiedział, że jakakolwiek infrastruktura na terenie cmentarza wymaga zgody 
zarządcy. W regulaminie, który dzisiaj został uchwalony, dokładnie jest opisane, że 
jakiekolwiek zmiany, wytyczenia grobów są w gestii zarządcy i tego zarządca powinien 
pilnować. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, iż opłaty generalnie z wszystkich 
cmentarzy z pochówków trafiają do nas, bo PUK je oddaje i w skali roku to jest góra 
30.000,-zł. Aby poczynić pewne inwestycje od tego roku PUK otrzymuje wynagrodzenie za 
zarządzanie. 
  Radna Magdalena Bugiel zapytała, czy zapadła ostateczna decyzja odnośnie stacjonowania 
karetki pogotowia ratunkowego w Bornem Sulinowie. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że Biuro Prawne Wojewody 
informowało ją w swoim czasie (kiedy ustalali nowy plan na ten rok), że Borne Sulinowo 
uzyska karetkę na miesiące wakacyjne, czyli od 1 lipca do któregoś września. Natomiast  
z prasy dowiedziała się, że tej karetki jeszcze w tym roku nie będzie. Nikt oficjalnie jej o tym 
nie zawiadamiał. 
  Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że w ubiegłym roku w sezonie 
turystycznym, kiedy do nas przyjeżdżają najczęściej grupy zorganizowane i sportowcy, była 
kilka razy sytuacja, gdzie nie było wody. Niektórzy gestorzy, z którymi rozmawiał na wiosnę 
br., dosyć ucierpieli na tym, bo te grupy nie chcą do nich wracać. Było to dosyć dotkliwe  
i kilkakrotnie były takie dni, gdzie z tą wodą działy się różne rzeczy. Do tego dochodzi 
problem nieprzyjemnych zapachów od strony jeziora, a w tej części są najczęściej 
pensjonaty. Z tego robi się dosyć poważny problem, bo ludzie nie przyjeżdżają do Bornego 
Sulinowa, żeby odczuwać takie uciążliwości. Wiadomo, że zdarzenia typu awaria sieci, 
mogą się zdarzyć, ale te zapachy w okresie letnim - gdy są wysokie temperatury, szczególnie  
wieczorem - są dosyć dużą uciążliwością. Zwrócił uwagę, że jak była stara oczyszczalnia 
ścieków, to nie śmierdziało aż tak. 
  Radny Mariusz Gorgol powiedział, iż przy tej technologii jaka została zastosowana - mówił 
o tym jak było spotkanie z Panem Prezesem Miśko - będzie śmierdziało, że jedna zlewnia 
ścieków z całej gminy się nie sprawdzi, przekrój rur jest nieodpowiedni. Odpowiedziano mu 
wówczas, że się nie zna, że nie jest specjalistą. Dzisiaj natomiast jest przykład. Stwierdził, że 
będzie śmierdziało, PWiK nic z tym nie zrobi, w każdej wsi to czuć i w granicach 300 m od 
przepompowni nie można wytrzymać w okresie letnim. Wrzucają tabletki, ale to też nic nie 
daje. Zlikwidowano oczyszczalnię w Łubowie, która była nową oczyszczalnią, a mogła dalej 
funkcjonować. Dzisiaj jest już pozamiatane, ktoś wziął za to pieniądze. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, jak rozwiązać ten problem. 
 
Radny Mariusz Gorgol stwierdził, że trzeba przebudować. 

  Radna Elżbieta Niepelt powiedziała, że zbliża się okres wakacji i dzieci będą chodziły nad 
jezioro. W Radaczu jest nieduży odcinek drogi polnej dojścia do plaży, wymagający 
naprawy, żeby w razie wypadku pogotowie mogło tam dojechać. 
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Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że to jest prywatna własność  
i nie możemy tam ingerować. 
  Radny Rafał Turlej powiedział, że mieszkańcy ul. Sosnowej w Bornem Sulinowie uskarżają 
się na zbyt duży ruch samochodów i proszą o zainstalowanie progów zwalniających. 
 
Kierownik RI Krzysztof Zając odpowiedział, że wpłynęło 12 podań o progi zwalniające. 
Pani Burmistrz ustaliła, że najpierw zostaną zrobione chodniki tam gdzie ich nie ma, bo 
dzieci chodzą środkiem ulicy do szkoły, a dopiero później zajmiemy się progami 
zwalniającymi. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że jeszcze w tym roku chce 
pieniądze, które były na progi a na chodniki tak mało, przeznaczyć na wykonanie chodnika 
przy ul. Słowackiego i Reja, żeby dzieci doszły do szkoły chodnikiem, bo tam nie ma go w 
ogóle. Jeśli zostaną jakieś pieniądze, to być może z tych 11 progów 3 progi zrobimy. 

 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poinformował, że w dniu dzisiejszym dotarło do 
niego od Stowarzyszenia Kulturalnego "Folklor" zaproszenie dla radnych na VII Regionalny 
Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel "Wiosenny Piknik Folk", który odbędzie się 27 maja 
2017 r. w sobotę o godz. 11.00 na placu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Jeleń. 
 
 
Po tym 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 29 czerwca 
br. (czwartek) o godz. 14.30.  
 
Tematem sesji będą m.in.: 
1. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku na temat utrzymania dróg 

powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Borne Sulinowo, w tym realizacja 
zadań inwestycyjno-remontowych w 2016 roku oraz planowane do wykonania zadania na 
2017 rok.  

2. Informacja na temat utrzymania dróg, ulic i placów gminnych, realizacja zadań 
inwestycyjno-remontowych w 2016 r., plany na rok 2017. 

3. Stan przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2017 rok. 

4. Informacja na temat przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego  
w 2017 roku.  

5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2016 rok, 
sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2016 rok oraz informacji o stanie 
mienia komunalnego Gminy Borne Sulinowo. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach. 
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Przed zamknięciem sesji głos jeszcze zabrała Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska. 
Powiedziała, że zabezpieczyliśmy w budżecie środki w kwocie 700.000,-zł na drogę w Piławie,  
a kosztorys inwestorski opiewa na 1,5 mln zł. Ma informację od Marszałka Rzepy, że wszystkie 
samorządy dostały dofinansowanie w wysokości 10% do 11% - są to śmieszne pieniądze. Cztery 
samorządy już się wycofały i nasz będzie następnym, bo w wymaganej technologii niżej niż 
800.000,-zł po przetargu nie zejdziemy. Podkreśliła, że będziemy nad tym się zastanawiać, bo 
nie wydamy takich pieniędzy z budżetu, gdyż przy inwestycji 1 mln zł dostaniemy 100.000,-zł, 
czyli 900.000,-zł musimy wyłożyć swoich pieniędzy. Poinformowała również, że już 
przygotowujemy się do inwestycji planowanej na 2018 rok - droga w Radaczu. Na Radacz 
składamy wniosek do "schetynówki", gdzie można uzyskać 50% dofinansowania i uzupełnimy  
z dróg dojazdowych do pól. Radacz ma szanse, natomiast odnośnie Piławy będziemy 
dyskutować, czy wprowadzimy własne środki. Przypomniała, że w latach wcześniejszych było 
tak, że Urząd Marszałkowski dokładał jeszcze do 30%, a nawet otrzymaliśmy dofinansowanie 
60% na drogę w Przyjezierzu. 
 
 
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 XXXV Sesję Rady Miejskiej.  
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 16.30. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 


