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

odbytej w dniu 28 września 2017 r. 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 28 września 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, Przewodniczącą Rady Powiatu w Szczecinku Dorotę Chrzanowską, obecnych na sali 
kierowników jednostek podległych gminie, przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, 
mieszkańców miasta i gminy oraz panie i panów radnych. 
 
Po tym stwierdził, że na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 12 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne.  
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji punktu pn. 
„Przyjęcie wniosków do porządku obrad”. 
Powiedział, że porządek obrad otrzymali wszyscy radni i zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku 
dzisiejszej sesji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 
w pkt 12 "Podjęcie uchwał w sprawach" projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 
(Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 1637 j.t. z późn. zm.). Powiedziała, że projekt uchwały był 
omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju i uzyskał opinię pozytywną.  
Przygotowała również autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  
w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok ujętego w porządku obrad w pkt 12 jako ppkt 17. 
Powiedziała, że rzecz dotyczy przesunięcia środków w kwocie 12.500,00zł na określony cel,  
o którym będzie mówić przy tym punkcie i poprosi o udzielenie głosu.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do 
porządku obrad w pkt 12 "Podjęcie uchwał w sprawach" projektu uchwały w sprawie 
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 1637 j.t. z późn. zm.) jako ppkt 19:  za głosowało 12 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Wniosek został przyjęty. 
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Po tym powiedział, że autopoprawka do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  
w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok - ujętego jako ppkt 17 w pkt 12 - zostanie 
rozpatrzona przy omawianiu tego projektu uchwały. 
 
Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 września 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 XXXVI/2017 z 28.06.2017 r.  

i Nr XXXVII/2017 z 7.09.2017 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. Ocena wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2017 roku.  
10. Informacja Burmistrza na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki  

z o.o. w Bornem Sulinowie z uwzględnieniem zakresu prowadzonej działalności. 
11. Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2017 roku. 
 
12. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2026; 
2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo 

dotyczącego terenu działki o numerze ewidencyjnym 131/3 położonej w miejscowości 
Silnowo; 

3) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej  niezabudowanej, oznaczonej działką nr 7/397 w m. Borne Sulinowo); 

4) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej  niezabudowanej, oznaczonej działką nr 1/243 w m. Borne Sulinowo); 

5) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej  oznaczonej działką nr 129/5 w m. Silnowo – na rzecz użytkownika wieczystego); 

6) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
mieszkalnego nr 11 przy Al. Niepodległości 4F w Bornem Sulinowie); 

7) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
mieszkalnego nr 14 przy Al. Niepodległości 4F w Bornem Sulinowie); 

8) zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w m. Starowice, oznaczonej działką  
nr 154/8); 

9) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 1 roku nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (część tj. 420 m2 z nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
oznaczonej działką nr 7/5 w m. Borne Sulinowo); 

10) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 6 miesięcy nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo (cz. tj. 417 m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej  
w terenie nr 38, wyodrębnionej z działki nr 147/1 w obr. Krągi); 

11) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (cz. tj. 100 m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej działką  
nr 62/6 w m. Radacz); 
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12) użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (część tj. 286,36 
m2 gruntu wydzielonego z nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką 
nr 8/3 w m. Śmiadowo dla LGD „Pojezierze Razem”); 

13) ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór sołtysa 
(Sołectwo Liszkowo); 

14) zmiany składu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie; 
15) wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borne Sulinowo; 
16) określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną  

w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, które gromadzą dochody określone 
w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz 
sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów gromadzonych na 
wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym 
planie oraz ich zatwierdzania; 

17) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok; 
18) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2017-2030; 
19) zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku 

Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 1637 j.t. z późn. zm.). 

 
13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
14. Ustalenie terminu następnej sesji. 
15. 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 XXXVI/2017 z 28.06.2017 r. i Nr XXXVII/2017 z 7.09.2017 r. 
 
Uwag do protokołów nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołów Nr XXXVI/2017 z 28.06.2017 r. i Nr XXXVII/2017  
z 7.09.2017 r.:  za głosowało 12 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokoły Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XXXVI/2017 z 28.06.2017 r.  
i Nr XXXVII/2017 z 7.09.2017 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 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.  
W punkcie sesji pn. „Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu” głos zabrała 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Szczecinku Dorota Chrzanowska, a jednocześnie była dyrektor 
Publicznego Gimnazjum w Silnowie, które funkcjonowało do końca sierpnia 2017 r. Na wstępie 
podziękowała Pani Burmistrz za dotychczasową współpracę, a pracowała w szkole w Silnowie 12 
lat. Podziękowała również radnym za wspieranie szkoły w Silnowie w tych latach. Przedstawiła 
także przesłanie mieszkańców tej miejscowości, aby władze Gminy Borne Sulinowo nie 
zapomniały o tym budynku. Ma nadzieję, iż zapiszą się w pamięci władz gminy, że była to szkoła, 
na którą nie było skarg, której udawało się czasami pracować bez zaleceń kuratoryjnych i nie 
przysparzali problemów. Na koniec podziękowała za te wszystkie lata pracy i wręczyła kwiaty na 
ręce Pani Burmistrz Bornego Sulinowa. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska podziękowała Pani Dorocie Chrzanowskiej za 
atmosferę jaka panowała w szkole w Silnowie. Prosiła, żeby podziękowała w jej imieniu 
nauczycielom, którzy jeszcze zostali i pracują w liczbie 4 osób w szkole w Juchowie. Powiedziała, 
że Pani Dorota Chrzanowska pełni teraz funkcję zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej  
w Juchowie i życzyła jej powodzenia na nowej drodze życia. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwracając się do Pani Doroty Chrzanowskiej - jako 
byłego dyrektora Publicznego Gimnazjum w Silnowie - powiedział, że są przykre momenty, 
słyszał wzruszenie w jej głosie i jest to naturalne. Na pewno jest to przykry moment, kiedy trzeba 
być tym ostatnim, który zamyka tą szkołę. W historii miejscowości szkoła, kościół i inne 
instytucje publiczne zawsze wywierały jakiś znaczący wpływ na rozwój danej miejscowości. 
Dodał, że to nie my likwidowaliśmy szkołę, stało się tak a nie inaczej. Zdania na ten temat do tej 
pory są podzielone. Czas pokaże kto miał rację, oby na tym nie straciły dzieci. 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Chrzanowska prosiła o ewentualne pytania dotyczące pracy 
powiatu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poruszył następujące problemy: 
1. Odśnieżania dróg powiatowych, na które Gmina Borne Sulinowo corocznie otrzymuje 

subwencję, a która nie jest w pełni wystarczająca. Są zimy mniej i bardziej intensywne, stąd 
prośba, żeby przeanalizowali, jakie koszty ponosiła Gmina Borne Sulinowo w latach 
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poprzednich na drogi powiatowe, i uwzględnili przy uchwalaniu przyszłorocznego budżetu 
powiatu. 

2. Drogi betonowej na odcinku od Krągów do Bornego Sulinowa i z Bornego Sulinowa do 
Łubowa. Asfalt, który położono 25 lat temu jest mocno popękany i coś się dzieje z łączeniami 
płyt w kierunku Łubowa. Ta droga ma już 80 lat i bardzo rzadko jest konserwowana.  
W przyszłym roku będzie okrągły jubileusz Miasta Bornego Sulinowa, więc wypadałoby się 
temu przyjrzeć. Jednocześnie zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, że powiat zrobił bardzo dużo 
przy tej drodze - zostało poszerzone pobocze między Krągami a Bornem Sulinowem, co 
znacząco polepszyło warunki jazdy. Powiedział też, iż zdaje sobie sprawę z tego, że tych 
środków finansowych na remonty dróg jest niewystarczająco. 

3. W przyszłym roku przypada 25-lecie Bornego Sulinowa. Było by miło, żeby przy tej okazji 
wspólnie coś trwałego pozostawić na kolejne 25 lat. 

Po tym zwracając się do radnych powiedział, że można zgłaszać ewentualne problemy i uwagi do 
Przewodniczącej Rady Powiatu. 
 
Nikt nie zabierał głosu. 
 
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. Oceniono funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem 

Sulinowie z uwzględnieniem zakresu prowadzonej działalności. 
2. Oceniono realizację budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2017 roku. 
3. Zaopiniowano w zakresie działania komisji projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady 

Miejskiej w Bornem Sulinowie zwołanej na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa na dzień  
7 września 2017 r. oraz Sesji zwołanej na dzień 28 września 2017 r.  

4. Zaopiniowano wniosek Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku o rozważenie możliwości 
dofinansowania zakupu oznakowanego radiowozu typu „furgon” i typu SUV ze środków 
samorządowych Gminy Borne Sulinowo. 

 
Komisja Rozwoju odbyła 2 posiedzenia, którego tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie  

z uwzględnieniem zakresu prowadzonej działalności (np. gospodarka ciepłownicza, 
gospodarka odpadami, gospodarka komunalna, gospodarowanie cmentarzami komunalnymi  
i usługi pozostałe). 

2. Ocena wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2017 r. w zakresie działania 
komisji. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie zwołanej na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa na dzień 7 września 2017 r.  
oraz Sesji zwołanej na dzień 28 września 2017 r. w sprawach: 
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1) zmieniającą uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich 
zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach 
oraz limitu etatów nauczyciela bibliotekarza; 

2) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bornem Sulinowie; 

3) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jeleniu w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową w Jeleniu; 

4) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Juchowie  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Juchowie; 

5) stwierdzenia włączenia dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Silnowie do 
ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Juchowie; 

6) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum  
w Silnowie; 

7) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Łubowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
w Łubowie; 

8) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum  
w Łubowie; 

9) stwierdzenia włączenia Publicznego Gimnazjum w Bornem Sulinowie do trzyletniego 
Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Oflagu IID w Bornem Sulinowie; 

10) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum  
w Bornem Sulinowie; 

11) zmieniającą uchwałę 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”; 

12) uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2026; 
13) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo 

dotyczącego terenu działki o numerze ewidencyjnym 131/3 położonej w miejscowości 
Silnowo; 

14) zmiany składu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie; 
15) wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borne Sulinowo; 
16) określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną  

w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, które gromadzą dochody określone 
w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz 
sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów gromadzonych na 
wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym 
planie oraz ich zatwierdzania; 

17) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok (w zakresie 
działania komisji); 

18) zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 1637 j.t. z późn. zm.). 

4. Zaopiniowanie wniosku Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku o rozważenie możliwości 
dofinansowania zakupu oznakowanego radiowozu typu „furgon” i typu SUV ze środków 
samorządowych Gminy Borne Sulinowo. 
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 Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenie, na którym przeprowadziła kontrolę działalności 
Ochotniczych Straży Pożarnych w podziale na poszczególne jednostki OSP oraz dokonała analizy 
wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2017 r. 
Zakres kontroli działalności OSP obejmował: 
1) plan i wykorzystanie środków przyjętych w budżecie gminy na 2017 rok na utrzymanie 

ochotniczych straży pożarnych, w tym wydatki na utrzymanie budynków OSP i zakup paliwa 
w podziale na poszczególne jednostki;  

2) stan wyposażenia w umundurowanie i sprzęt gaśniczy, stan załogi; 
3) wyjazdy do zdarzeń (liczba wyjazdów z podziałem na pożary i pozostałe zdarzenia)  

i wydatkowane środki na te wyjazdy; 
4) stan realizacji zaleceń komisji wynikających z kontroli przeprowadzonej w dniach 23 grudnia 

2015 r. i 21 stycznia 2016 r. 
 
W dniu 7 września 2017 r. odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie zwołana na 
wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa. 
Tematem tej sesji było podjęcie uchwał w sprawach: 
1) zmieniającą uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki  
w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych 
w szkołach oraz limitu etatów nauczyciela bibliotekarza; 

2) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bornem Sulinowie; 

3) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jeleniu w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową w Jeleniu; 

4) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Juchowie w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową w Juchowie; 

5) stwierdzenia włączenia dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Silnowie do ośmioletniej 
Szkoły Podstawowej w Juchowie; 

6) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum  
w Silnowie; 

7) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Łubowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  
w Łubowie; 

8) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum  
w Łubowie; 

9) stwierdzenia włączenia Publicznego Gimnazjum w Bornem Sulinowie do trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bohaterów Oflagu IID w Bornem Sulinowie; 

10) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum  
w Bornem Sulinowie; 

11) zmieniającej uchwałę 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”; 

12) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok; 
13) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2017-2030. 
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W dniu 7 września 2017 r. odbyło się spotkanie radnych, którego tematem było wyrażenie opinii  
o wniosku Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bornem Sulinowie  
w sprawie umożliwienia umieszczenia na miejscowym cmentarzu komunalnym obelisku 
(kamienia) z napisem np.”Oni zaistnieli w naszym mieście”. 
Zgodnie z wnioskiem obelisk ten miałby służyć upamiętnieniu ludzi, którzy swoją działalnością 
społeczną za życia przyczyniali się do rozwoju miasta, wzbogacali jego życie kulturalne, sportowe 
itp., a po śmierci zostali pochowani na innych cmentarzach z dala od Bornego Sulinowa. 
W wyniku głosowania radni zaopiniowali negatywnie powyższą propozycję (na 10 obecnych 
radnych 8 radnych głosowało przeciw propozycji). 
 
W dniu 2 września br. radni Dariusz Palicki i Mirosław Szeligowski uczestniczyli w Narodowym 
Czytaniu "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w auli Budynku Kulturalno-Oświatowego w Bornem Sulinowie. 
 
W dniu 12 września br. wpłynęła uchwała Nr CVI.416.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wydania opinii  
o przedłożonej przez Burmistrza Gminy Borne Sulinowo informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Borne Sulinowo za pierwsze półrocze 2017 roku oraz o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej. Skład Orzekający RIO wydał opinię pozytywną. Kserokopię 
uchwały otrzymali wszyscy radni wraz z zawiadomieniem i materiałami na dzisiejszą sesję. 
 
W dniu 16 września br. radni uczestniczyli w Dożynkach Powiatowo-Gminnych Powiatu 
Szczecineckiego, które odbyły się w miejscowości Juchowo.”. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował i wyraził wdzięczność wszystkim 
organizatorom, tj. Radzie Sołeckiej w Juchowie, Powiatowi Szczecineckiemu, Staroście i Pani 
Przewodniczącej Rady Powiatu oraz wszystkim osobom, które były zaangażowane w organizację 
dożynek, również Fundacji im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 7 pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych 
gminy”. 
 
 
Ad 7.  
W punkcie sesji pn. "Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy" głos 
zabrali: 
  Sołtys Sołectwa Radacz Halina Jaskółka zwróciła się z prośbą do pracownika Urzędu, żeby 

sołtysów albo informował solidnie, albo rozmawiał jak z partnerami a nie lekceważąco. 
Stwierdziła, że chodzi o Kierownika Referatu Inwestycji. Powiedziała, że była wielokrotnie  
u niego, zgłaszała problem dróg gminnych, które są w fatalnym stanie, również ze względu na 
pogodę. Prosiła o wywrotkę gruzu, Kierownik Referatu Inwestycji najpierw mówił: nie ma 
problemu, ale my nie mamy pieniędzy ani sprzętu, żeby do rozwalić. Mieszkańcy mówili, 
żeby tylko dowieźć ten gruz, a oni sami zrobią we własnym zakresie. Pod lasem również 
zgłaszała, że droga jest rozjeżdżona, bo był wyrąb lasu i jeździł ciężki sprzęt. Okazało się, że 
nie ma środków. Uważa, iż od razu powinno się mówić, że nie mamy środków, a nie 
obiecywać. Dlatego jak sołtysi zwracają się do Urzędu z jakimś problemem, to należy ich 
rzetelnie informować, a nie robić z mózgu wodę. Następnie na ręce Urzędu podziękowała 
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spółkom wodnym, bo przez deszcze (bobry zrobiły tamę) zalało pola i budynek mieszkalny,  
a po interwencji telefonicznej szybko przyjechali i zrobili. 
  Sołtys Sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec powiedziała, że jej współpraca z zarządem dróg 
powiatowych układa się bardzo dobrze i nie ma żadnych problemów. Prosiła Przewodniczącą 
Rady Powiatu Dorotę Chrzanowską o przekazanie w jej imieniu podziękowania Dyrekcji 
Zarządu Dróg Powiatowych w Szczecinku. Następnie zapytała o szansę naprawy drogi 
gminnej w miejscowości Nobliny na odcinku od krzyżówki w stronę jeziora. Powiedziała, że 
są na niej pozostałości po inwestycji wodno-kanalizacyjnej, gdzieś jest zalane, droga jest 
wyboista. Nie oczekuje cudów, więc pyta o szansę w przyszłości, tj. czy jest możliwość 
wyprostowania tej drogi. Mieszkańcy z dziećmi jeżdżą po niej na rolkach i na rowerach.  
W dalszej kolejności poruszyła problem nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej  
w Łubowie. Jest to nawierzchnia asfaltowa. Zaznaczyła, że nie zwróciłaby na to uwagi, gdyby 
nie wypadek jej syna pierwszego dnia w szkole - zdarte do kości kolana i łokcie. 
Poinformowała, że w czerwcu był wypadek innych dzieci, to są kolana, to są łokcie, to są zęby 
wybite, połamana noga z powikłaniami jednego z nauczycieli. Uważa, że czas najwyższy, przy 
takich inwestycjach jakie dzieją się na boiskach w Bornem Sulinowie, pomyśleć również  
o boisku przy szkole w Łubowie, które jest niebezpieczne. 

  Sołtys Sołectwa Juchowo Irena Lis odniosła się do słów przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie skierowanych do przewodniczącej Rady Powiatu w Szczecinku.  
W związku z rocznicą, która czeka Borne Sulinowo, przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił 
uwagę na zarezerwowanie jakichś środków na drogę w Krągach. Zapytała go, czy kiedyś 
jechał drogą do Uniemina albo do miejscowości Łączno od strony Silnowa – jakie tam są 
drogi. Zwróciła się do Przewodniczącej Rady Powiatu, że jeżeli zarezerwują jakieś pieniądze 
na remonty dróg w naszej gminie, to w pierwszym rzędzie te najgorsze drogi naprawić. 
Stwierdziła, iż powinniśmy się wstydzić, że w dzisiejszych czasach mamy jeszcze takie drogi; 
ciężko, żeby jeden samochód przejechał, a jeżdżą autobusy z dziećmi szkolnymi i nie ma 
możliwości, żeby zjechać. Drogi powiatowe są tragiczne. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przypomniał, że niedawno była sesja poświęcona 
m.in. drogom, na której zgłoszono dużo uwag. Skala potrzeb w tym zakresie od lat jest 
ogromna i wszystkie poruszane sprawy dotyczące dróg są zasadne. Każdy ma prawo żyć  
w pięknej miejscowości, dojeżdżać wspaniałą drogą, tylko skąd brać na to środki. Jeśli ktoś 
ma na to receptę, to on chętnie posłucha i przewodnicząca Rady Powiatu również.  
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że niedawno przerabiany temat to 
zmiana projektu do sali gimnastycznej w Łubowie. Naszą ambicją jest rozpocząć tą inwestycję 
i są to ogromne pieniądze, a pani sołtys proponuje boisko. Stwierdziła, że nie może obiecywać 
czegoś, czego nie zrobi i absolutnie nie wchodzi to w nasze możliwości finansowe na przyszły 
rok, a nie chce odpowiadać za swoich następców. 
 
Sołtys Sołectwa Radacz Halina Jaskółka powiedziała, że jest kawałek drogi gminnej od 
skrzyżowania do Kościoła w Radaczu, gdzie są dziury. Prosiła, żeby załatać te kilka dziur. 

 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 8 pn. „Wolna Trybuna”. 
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Ad 8.  
W Wolnej Trybunie głos zabrali: 
  Luiza Kostrubiec powiedziała, iż rozumie, że szkoła w Łubowie stara się o salę i wszyscy 

będziemy temu kibicować. Jednak taka inwestycja może trwać lata, a do tego czasu może się 
wydarzyć coś bardzo złego. Nie wie, czy ktoś robił kalkulację, ile by kosztowała zmiana 
nawierzchni boiska przy szkole w Łubowie, co można by tam zrobić, żeby nie było tego 
asfaltu. Wszyscy myślą, że my tylko żądamy, ale to tak nie jest, gdyż chodzi o bezpieczeństwo 
naszych dzieci. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, że nie kłócimy się z potrzebami w zakresie 
dróg, boisk, placów zabaw itd., o co są monity. Widzą te potrzeby i zgadzają się z nimi, tylko 
zawsze z uporem maniaka będą wracać do możliwości inwestycyjnych i gradacji zadań  
w gminie. Musimy wybierać zadania i ustawiać te zadania w sensie kolejności. Nie da rady 
zrobić wszystkiego w jedną czy dwie kadencje. Należy brać pod uwagę możliwości budżetu 
gminy, który jest ograniczony i nie jest to worek bez dna. Tak samo jest w powiecie. 
Zaznaczył, że też chcemy ulepszać i robić, staramy się i robimy co możemy. Prosił, żeby 
sołtysi nie traktowali tego, że każdorazowa interwencja na sesji spowoduje wejście już  
i natychmiast tych inwestycji. 
 
Luiza Kostrubiec wtrąciła, że tyle się robi w samym mieście Bornem Sulinowie przy szkołach. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że pan dyrektor szkoły może 
powiedzieć za jakie pieniądze zostało zrobione boisko w Bornem. Stwierdziła, iż bardzo nie 
lubi, żeby za każdym razem przypominano jej co zostało zrobione w Bornem Sulinowie, bo 
mamy równoważący się budżet i wiemy, ile przypada na tereny wiejskie (60%) i miasto 
(40%). Natomiast zmiana nawierzchni boiska to zasługa za zarobione pieniądze Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie + środki zewnętrzne. Wkład własny wynosił 
50.000,00zł. 
 
Luiza Kostrubiec powiedziała, że bardzo chętnie spotka się z dyrektorem Szkoły Podstawowej 
w Bornem Sulinowie i porozmawia, w jaki sposób zarobił te pieniądze. 

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że na stołówce i na wakacjach. 
 
Luiza Kostrubiec powiedziała, iż nie oczekuje odpowiedzi, że od stycznia zaczniemy robić, 
tylko pyta o szanse. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poinformował, że dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Bornem Sulinowie ma stołówkę, na której wydaje bardzo dużo obiadów. Część z tych 
środków finansowych, które pozyskuje (np. obozy wakacyjne itp.) przeznaczył na boisko przy 
szkole, częściowo odciążając gminę. 

 
Radna Irena Lis zaproponowała - aby pogodzić strony - aby Kierownik Referatu Inwestycji 
naszymi siłami wycenił, ile by kosztowało zerwanie asfaltu na boisku i położenie trawy. 
Byłaby to jakaś alternatywa dla rozwiązania tego konfliktu i być może nie byłyby to duże 
pieniądze.  
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Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, że trzeba mieć najpierw środki 
zarezerwowane (własne i zewnętrzne) i dopiero pochylać się nad problemem - zrobić raz  
a dobrze.  
  Danuta Cywińska podziękowała za piękny plac zabaw i siłownię zewnętrzną w Dąbiu. 
Stwierdziła, że dla jej wioski to dużo. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że nie ma tu żadnego konfliktu, 
tylko chęć zadowolenia wszystkich. Ma świadomość tego, że nigdy nie zadowolą wszystkich, 
bo wybierają jakieś priorytety. Łubowo nie ma powodów do narzekań, bo inwestycje, które 
zostały przeprowadzone w swoim czasie, kosztowały. W Juchowie inwestycje też kosztowały. 
Nie można w jednej czy dwóch kadencjach załatwić wszystkich problemów. Pochylimy się, co 
nie znaczy, że damy radę zrobić to na drugi rok. Odpowiadając Luizie Kostrubiec odnośnie 
poruszonej kwestii boiska przy szkole w Łubowie powiedziała, że nie przewiduje takiej 
inwestycji w nadchodzącym roku. 

  Dariusz Czerniawski skierował uwagi do Pani Burmistrz, które dotyczą działki przy PKO. 
Zostały tam ścięte drzewa w miesiącu lutym, a jest już koniec września i jest tam totalny 
bezład. Jest to centralna ulica miasta i wygląda to źle. Myśli, że czas podjąć stosowne 
działania wobec właściciela tego gruntu, żeby uporządkował ten teren. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, że jest prowadzone postępowanie 
przez Straż Miejską, jest to teren prywatny. Jeżeli ktoś chce wiedzieć na jakim to 
postępowanie jest etapie, prosiła, żeby zapytać Komendanta Straży Miejskiej. 
 

Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 

Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Ocena wykonania 
budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2017 roku.”. 
 
 
Ad 9.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni w ustawowym terminie otrzymali 
informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo, informację o kształtowaniu 
się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo oraz informację o przebiegu 
wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym 
instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 r.  
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Radni otrzymali także kserokopię uchwały Nr CVI.416.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wydania opinii  
o przedłożonej przez Burmistrza Gminy Borne Sulinowo informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2017 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej. 
Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 
Powyższe informacje były opiniowane przez wszystkie komisje Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie, tj. Komisję Rewizyjną, Komisję Budżetowo-Gospodarczą i Komisję Rozwoju. 
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Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do przewodniczących 
poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie o przedstawienie opinii  
o wykonaniu budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2017 r. 
 
Jako pierwszy opinię o wykonaniu budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2017 r. 
przedstawił członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański: 

„Analizując informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo  
za I półrocze 2017 r. Komisja Budżetowo-Gospodarcza stwierdziła, że kwoty dochodów  
i wydatków budżetowych są zgodne z uchwałami wprowadzającymi zmiany w budżecie Gminy 
Borne Sulinowo na 2017 rok, podjętymi w I półroczu br.  

W realizacji wydatków nie zauważono przypadków naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych.  

W I półroczu 2017 r. wystąpiły przypadki niewykonania w 50% dochodów  
w niektórych działach, rozdziałach i paragrafach spowodowane niższym niż zaplanowano 
wpływem dochodów na rachunek budżetu gminy. Wystąpiły również przekroczenia wykonania 
wydatków budżetowych ponad 50%. Przyczyny ich powstania zostały podane  
w wyjaśnieniach zawartych w omówieniu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo  
za I półrocze 2017 roku. 

Komisja przeanalizowała również dane przedstawione w "Informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2017 r.". Przedstawione  
w informacji dane pozwalają stwierdzić, że wieloletnia prognoza finansowa jest realizowana 
prawidłowo, a wszystkie dokonane w niej zmiany były związane ze zmianami w budżecie Gminy 
Borne Sulinowo na 2017 rok.  
 Komisja stwierdziła, że zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych łączna kwota 
przypadających w 2017 roku spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku 
odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat 
kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem, nie 
przekroczyła dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, który na dzień 30 czerwca 2017 r. 
stanowi 3,63% a planowany na 2017 rok stanowi 3,99%.  

Reasumując, Komisja Budżetowo-Gospodarcza oceniła pozytywnie realizację budżetu 
Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2017 r.”. 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji o następującej treści: 

„Budżet Gminy Borne Sulinowo był realizowany w ramach wyznaczonych uchwałą 
budżetową Nr XXXI/329/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku z uwzględnieniem zmian dokonanych 
w trakcie I półrocza 2017 r. 

Oceniając wykonanie budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2017 roku, Komisja 
Rozwoju analizowała dochody i wydatki w działach budżetu dotyczących zakresu działania 
komisji, a mianowicie: zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony 
środowiska, kultury fizycznej, turystyki, oświaty i kultury. 

Wykonanie dochodów i wydatków w analizowanych działach klasyfikacji budżetowej 
zamknęło się w granicach 50%. Wszystkie przypadki niewykonania w 50% dochodów, 
ewentualnie  przekroczenia wykonania wydatków powyżej 50%, zostały opisane w omówieniu 
wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2017 r. z podaniem działu, rozdziału  
i paragrafu oraz przyczyn ich powstania. Powyższe wyjaśnienia komisja przyjęła i uważa za 
zrozumiałe.  
Przy realizacji budżetu Gminy przestrzegano równowagi budżetowej. 
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 Reasumując, Komisja Rozwoju oceniła pozytywnie realizację budżetu Gminy Borne 
Sulinowo za I półrocze 2017 r. w opiniowanym zakresie.”. 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Radna Renata Komorowska przeczytała opinię Komisji Rewizyjnej o następującej treści: 

„Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. analizowała wykonanie 
budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2017 r. na podstawie informacji o przebiegu 
wykonania budżetu, przedstawionej przez Burmistrza Bornego Sulinowa. 

Analizując sprawozdania tabelaryczne z wykonania budżetu przez jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora 
samorządowego, Komisja nie wniosła uwag do sprawozdań sporządzonych przez Urząd Miejski, 
placówki oświatowe, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Kultury  
i Rekreacji, Miejską Bibliotekę Publiczną i Zespół Opieki Zdrowotnej.  

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. została 
sporządzona zgodnie z wymogami uchwały Nr X/141/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
z dnia 30 czerwca 2011 r., w której określony został zakres i forma przedmiotowej informacji. 

Dochody budżetowe na plan 42.475.058,78zł zrealizowano w kwocie 21.615.276,99zł,  
co stanowi 50,89% wykonania. 

Dochody bieżące na plan 38.499.599,98zł wyniosły 20.824.531,03zł, co stanowi 54,09% 
planu. 

Dochody majątkowe na plan 3.975.458,80zł wyniosły 790.745,96zł, co stanowi 19,89% 
planu. 
 Wydatki budżetowe na plan 41.662.430,26zł wykonano w kwocie 21.640.968,16zł,  
co stanowi 51,94% wykonania. 

Wydatki bieżące na planowane 36.851.415,59zł wyniosły 19.806.949,14zł, co stanowi 
53,75% planu. 

Wydatki majątkowe na planowane 4.811.014,67zł wyniosły 1.834.019,02zł, co stanowi 
38% planu. 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wykonanie dochodów i wydatków jest poprawne, poza 
niektórymi działami, rozdziałami i paragrafami, w których nastąpiły przekroczenia ponad 50% po 
stronie wydatków bądź wykonanie było mniejsze niż 50% po stronie dochodów.  
Powyższe przypadki zostały opisane w wyjaśnieniach zawierających przyczyny ich powstania. 

Ogółem budżet Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2017 r. zamknął się deficytem 
w wysokości 25.691,17zł, który został pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek.  
W I półroczu 2017 r. zrealizowane dochody bieżące przewyższyły wykonane wydatki bieżące 
uzyskując nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.017.581,89zł. Powyższy fakt komisja ocenia 
pozytywnie, bowiem nie naruszono przepisów określonych w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych. 

Od kilku już lat niepokój komisji budzi niskie wykonanie dochodów majątkowych, w tym  
z tytułu sprzedaży mienia gminnego, które na plan 1.310.916,40zł zrealizowano w kwocie 
397.481,53zł, co stanowi 30% planu.  
Zdaniem komisji plan dochodów ze sprzedaży mienia nie zostanie zrealizowany, gdyż  
z wyjaśnienia Skarbnika Gminy wynika, że pomimo ogłoszonych przetargów na sprzedaż 
nieruchomości gminnych i bieżącej aktualizacji danych na stronie internetowej urzędu  
zawierającej oferty sprzedaży, stwierdza się brak zainteresowania nieruchomościami gminnymi. 
W związku z powyższym komisja uważa za wskazane dokonanie zmniejszenia dochodów  
z tego tytułu w tegorocznym budżecie gminy. 

Dużą bolączką od wielu lat jest bardzo niskie wykonanie dochodów z tytułu wypłaconych 
zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. W I półroczu 2017 r. na plan 666.027,12zł 
dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 9.004,34zł, co stanowi 1% planu. Natomiast 
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należności gminy z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2017r. wyniosły 2.128.905,43zł. Pomimo 
podejmowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej starań i działań w zakresie 
odzyskania należności z tego tytułu, a kwoty te są ściągane przez Komorników, zwrócone kwoty 
są niewielkie. 
Sytuacja ta jednak jest niezależna od Ośrodka, gdyż w całym kraju zwrot należności przez 
dłużników alimentacyjnych jest generalnie problemem. 
Ponadto z informacji uzyskanej od Skarbnika Gminy wynika, że nastąpiła zmiana przepisów 
prawa w zakresie rozliczania kwot otrzymanych od dłużników alimentacyjnych, tj. w pierwszej 
kolejności uzyskaną sumę zalicza się na koszty postępowania, następnie odsetki, a w końcu na 
sumę dłużną, przy czym dochód z odsetek jest w 100% dochodem budżetu państwa. 

Komisja analizowała także tabelaryczne zestawienie należności za I półrocze 2017 r. 
Ogółem kwota należności wyniosła 12.085.863,11zł, w tym wymagalnych 6.145.445,05zł.  
Z omówienia wykonania budżetu gminy wynika, że największe należności występują z tytułu 
podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych tj. 2.806.849,75zł, a z kwoty tej około 
2.288.000,00zł stanowią podatki, gdzie jest prowadzone długotrwałe postępowanie egzekucyjne i 
spłata przez dłużników jest zagrożona. W wyniku postępowania egzekucyjnego do końca czerwca 
2017 r. tytułem zaległości z lat ubiegłych odzyskano środki finansowe w kwocie 37.528,10zł. 

W celu likwidacji zaległości z tytułu podatków i opłat, w I półroczu 2017r. wystawiono 
744 upomnień na zaległości podatkowe, 112 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe, 
344 upomnienia na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokonano także 
zabezpieczenia wierzytelności w postaci wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 340.302,00zł. 
Świadczy to o tym, że Gmina Borne Sulinowo podejmuje wszelkie starania, aby wyegzekwować 
należności wymagalne. 

Analizując zobowiązania za I półrocze 2017 r. stwierdzono, że łączna kwota tych 
zobowiązań wyniosła 1.783.558,63zł i nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.  

Z analizy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 
2017 r. wynika, że łączna kwota przypadających w 2017 roku spłat kredytów i pożyczek wraz  
z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów 
wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń  
i gwarancji do planowanych dochodów ogółem, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach 
publicznych nie przekroczyła dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, który na dzień  
30 czerwca 2017 r. stanowi 3,63% a planowany na 2017 rok stanowi 3,99%.  

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
Borne Sulinowo za I półrocze 2017 r. zostały dołączone zaświadczenia z Urzędu Skarbowego  
o niezaleganiu w podatkach oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu  
w opłacaniu składek od wszystkich podległych jednostek.  

Reasumując Komisja Rewizyjna przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu 
Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2017 r. przedłożoną przez Burmistrza Bornego Sulinowa.”. 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poinformował, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
nie mógł czytać opinii, bo ma problem głosowy. 
Po tym zwrócił się do radnych, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie wykonania budżetu 
Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2017 r. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 10 pn. „Informacja 
Burmistrza na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki  
z o.o. w Bornem Sulinowie z uwzględnieniem zakresu prowadzonej działalności.”. 
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Ad 10.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że wszyscy radni otrzymali informację  
o funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie za 
okres styczeń-sierpień 2017 r.  
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Poinformował, że tematem zajmowały się Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Komisja Rozwoju. 
Po tym zwrócił się do komisji o przedstawienie opinii na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie. 
 
Radny Zbigniew Maltański przeczytał opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej o następującej 
treści: 
 "Komisja Budżetowo-Gospodarcza na posiedzeniu zapoznała się z informacją pisemną na 
temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie 
za okres od stycznia do sierpnia 2017 r., zawierającą podstawowe informacje na temat przedmiotu 
działalności spółki, sytuacji finansowej spółki oraz zaciągniętych kredytach i pożyczkach. 
 Na posiedzeniu uzyskano także informację na temat przychodów i kosztów działalności  
w poszczególnych zakresach działalności za okres od stycznia do sierpnia 2017 r.  
Z przedstawionych danych wynikało, że Spółka na 2017 rok planuje zysk w kwocie 115.000,00zł.  
 Kondycja finansowa Spółki uległa stabilizacji, spółka dokonuje na bieżąco zakupu sprzętu 
technicznego niezbędnego do lepszej i efektywniejszej realizacji zadań wynikających ze 
statutowej działalności, a w przeważającej mierze zadań własnych gminy w celu zaspakajania 
potrzeb mieszkańców Gminy Borne Sulinowo.  
  Cieszy fakt, że Spółka nie generuje strat, a osiągane dochody pozwalają na 
prowadzenie niezakłóconej działalności, a także zachowanie płynności finansowej. 
 Reasumując, Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie opiniuje dotychczasową 
działalność Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie.". 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię komisji o następującej 
treści: 

"Komisja Rozwoju zapoznała się z przedstawioną pisemną informacją na temat 
funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie za 
okres od stycznia do sierpnia 2017 roku oraz uzyskała wiele wyczerpujących informacji od 
Zastępcy Burmistrza Bornego Sulinowa na zadane pytania dotyczące charakterystyki prowadzonej 
działalności. 
Prowadzona przez spółkę działalność to przede wszystkim wykonywanie zadań własnych Gminy 
Borne Sulinowo w celu zaspokajania potrzeb jej mieszkańców. Spółka realizując zadania na rzecz 
mieszkańców kieruje się ich dobrem, a nie osiągnięciem maksymalnego zysku. Natomiast koszty 
są kalkulowane w sposób racjonalny, tak aby Spółka nie generowała strat i nie utraciła płynności 
finansowej. Z informacji przekazanych na posiedzeniu Komisji  przez Zastępcę Burmistrza 
„pieniądze z opłat pobieranych przez Spółkę bilansują się i płynność finansowa jest zachowana”. 
Głównym źródłem dochodów Spółki jest gospodarka ciepłownicza, gospodarka odpadami  
i komunalna. W związku z tymi kluczowymi zadaniami PUK w Bornem Sulinowie podjął 
działania zmierzające do wybudowania nowej kotłowni zlokalizowanej na terenie mniej 
uciążliwym dla okolicznych mieszkańców. Kotłownia, której termin oddania do użytku 
przewiduje się na lata 2019/2020, będzie nowocześniejsza i bardziej ekonomiczna. W związku z tą 
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inwestycją Spółka w dniu 4 lipca 2017r. podpisała umowę pożyczki na okres 15 lat na realizację 
zadania „Budowa kotłowni miejskiej o mocy 4,9 MW zasilanej biomasą wraz z przyłączeniem do 
sieci”.  
Następnym ważnym przedsięwzięciem jest budowa nowego Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK), która będzie zlokalizowana podobnie jak ww. nowa kotłownia 
przy ul. Wojska Polskiego. Dofinansowanie na tę inwestycję pochodzi z Programu Związku Miast 
i Gmin Dorzecza Parsęty, a termin realizacji jest przewidziany na rok 2018.  
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych nie przewiduje podwyższenia w tym sezonie grzewczym 
ceny sprzedawanej energii cieplnej. Obecnie użytkowana kotłownia po niezbędnych remontach  
i przeglądach przeprowadzonych w okresie letnim,  przygotowana jest do pracy w pełnym 
zakresie w nadchodzącym sezonie grzewczym.  
W celu poprawy jakości obsługi klienta oraz warunków pracy zatrudnionych pracowników Spółka 
stara się poprawić warunki lokalowe inwestując w nową siedzibę. Inwestycja ta jest na razie  
w stadium przygotowania montażu finansowego, a realizacja nastąpi w przypadku znalezienia 
finansowania dla tego zadania.". 
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 informacji dotyczącej funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki  
z o.o. w Bornem Sulinowie. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że chce zwrócić uwagę na jedną rzecz, 
jeżeli chodzi o budowę kotłowni i budowę PSZOK-u. PSZOK, czyli punkt selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, jest na etapie budowania, a termin zakończenia inwestycji przewidziany 
na czerwiec 2018 r. Zapewnione jest finansowanie i sprawa jest jak gdyby zamknięta. Natomiast 
jeżeli chodzi o budowę kotłowni nie jest podpisana kwota pożyczki. Jest projekt na budowę nowej 
kotłowni, jest kosztorys inwestorski, który opiewa na kwotę prawie 10 mln zł. W tych 10 mln zł są 
już przewidziane kwoty dofinansowania jako dotacji, ale na pewno na wkład własny będzie 
potrzebna pożyczka. Na etapie dzisiejszym jest propozycja pożyczki z Banku Ochrony 
Środowiska i druga propozycja, która jest w trakcie negocjacji, z Banku Gospodarstwa 
Krajowego, który finansuje przedsięwzięcia dla samorządów.  
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że ta planowana kotłownia będzie 
dodatkowa, bo zaczyna brakować mocy cieplnej, na którą zapotrzebowanie rośnie. Prosił, żeby 
pamiętać o tym, że trzeba rozbudować sieć cieplną w nadjeziornej części miasta. Są tam nowe 
budynki, które w następnych latach trzeba będzie podłączyć do sieci cieplnej. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano.  
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 11 pn. 
„Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2017 roku.”. 
 
 
Ad 11.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do komisji o przedstawienie sprawozdań  
z prowadzonej działalności za I półrocze 2017 r. 
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Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2017 r. 
przedstawili: 
 
1. Radna Renata Komorowska przeczytała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu. 
 

2. Radny Zbigniew Maltański przeczytał sprawozdanie Komisji Budżetowo-Gospodarczej, które 
stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

3. Przewodniczący komisji Dariusz Palicki przeczytał sprawozdanie Komisji Rozwoju, które 
stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował za przedstawienie sprawozdań  
i ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski wznowił obrady i przystąpił do realizacji 
pkt 12 pn. „Podjęcie uchwał w sprawach”. W sesji uczestniczyło 12 radnych.   
 
 
Ad 12. 
Podjęcie uchwał. 
  
12.1 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy uchwalenia 
Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2026. Powiedział też, że po 
posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej została zmieniona treść projektu samej uchwały 
poprzez dopisanie § 3 w brzmieniu: 
„§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/172/2004 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  
30 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Uproszczonego Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Borne Sulinowo.”. Natomiast dotychczasowe brzmienie § 3 otrzymuje oznaczenie § 4.  
 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja 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 poprawiony projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XXXVIII/416/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 
2017r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-
2026 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  
 
12.2 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dotyczącego terenu 
działki o numerze ewidencyjnym 131/3 położonej w miejscowości Silnowo. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja 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 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVIII/417/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 
2017r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Borne Sulinowo dotyczącego terenu działki o numerze ewidencyjnym 131/3 położonej  
w miejscowości Silnowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  
 
12.3 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej  
niezabudowanej, oznaczonej działką nr 7/397 w m. Borne Sulinowo). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że ma uwagę do projektu uchwały. 
Powierzchnia tej działki jest dość duża - 18 arów, a sąsiednie działki graniczą z nieruchomością, 
którą gmina zamierza przeznaczyć do sprzedaży. Natomiast z uzasadnienia wynika, że to będzie 
przetarg ograniczony. Zapytał dlaczego. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal wyjaśnił, że ten projekt uchwały mówi o sprzedaży 
bezprzetargowej z uwagi na art. 37 ust. 2 pkt 6. Przepis ten stanowi o tym, że nieruchomość jest 
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zbywana w drodze bezprzetargowej jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części 
jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność 
lub oddanie w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, 
jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. W tym przypadku został 
złożony wniosek, czyli jest jak gdyby nabywca - chętny do nabycia. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwracając się do Zastępcy Burmistrza zauważył, iż 
przed chwilą powiedział on - jako odrębnej nieruchomości, a ta działka może być jako odrębna 
nieruchomość, co widoczne jest na planie. Jego zdaniem nie mamy prawa ani możliwości zbycia 
tej działki, jak normalnie w trybie przetargu nieograniczonego. Ta działka może być zupełnie 
samodzielną. Rozumiałby, gdyby chodziło o działkę kilku czy kilkudziesięciu metrów 
kwadratowych na polepszenie.  
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal wyjaśnił, że powierzchnia działki wynosi 1844 m2, ale ze 
względu na kształt nie jest atrakcyjna do zagospodarowania jako osobna działka. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, że to nieważne i będzie przekonywał 
radnych o wycofanie tego projektu uchwały. Ma wątpliwość, bo jest to ograniczenie dla 
sąsiednich właścicieli. Być może ktoś z tych właścicieli przylegających działek, jak otrzyma 
informację o możliwości nabycia tej działki, to będzie chciał tą działkę mieć. Wnioskodawca 
może być jeden, ale w tym przypadku - działki o dużej powierzchni - przetarg musi być 
nieograniczony. 
 
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za nie głosował żaden radny, 
- przeciw głosowało 12 radnych,  
- głosów wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
nieruchomości gruntowej  niezabudowanej, oznaczonej działką nr 7/397 w m. Borne Sulinowo) 
nie została podjęta.  Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
12.4 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej  
niezabudowanej, oznaczonej działką nr 1/243 w m. Borne Sulinowo). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że też ma uwagi do tego projektu uchwały. 
Poinformował, że na działce nr 1/3, gdzie znajduje się diagnostyka, w przeszłości był 
zlokalizowany Kościół Ewangelicki i w przylegającym terenie są pochówki - ludzkie szczątki.  
W czasie, gdy przebudowywano diagnostykę i kopano kanały, znaleziono ludzkie szczątki. Druga 
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uwaga jest taka, że działka znajduje się w bliskim sąsiedztwie jeziora. Dzisiaj dowiedział się, że 
firma, która chce powiększyć sobie nieruchomość, chce tam zbudować myjnię samochodową.  
W związku z tym ma duże wątpliwości, czy jest to słuszna lokalizacja, ale głównym 
ograniczeniem jest - nie zdążył dzisiaj tego sprawdzić - czy ten teren podlega ochronie naszej 
gminnej ewidencji zabytków. Zaproponował, żeby ten projekt uchwały odrzucić i pochylić się nad 
nim za jakiś czas, jak będziemy mieli pewność, że tam tych ludzkich szczątków nie ma.  
 
Radny Mariusz Gorgol powiedział, iż jeżeli są wątpliwości co do tego, że znajdują się tam 
pochówki, to oczywiście można się nad tym pochylić. Ale jeśli chodzi o myjnię w sąsiedztwie 
jeziora powiedział, że dzisiaj są takie technologie, iż to nie przeszkadza. Lepiej niech ta myjnia 
powstanie, bo ludzie myją samochody w różnych miejscach np. przy jeziorach. Zapytał kiedy 
dowiemy się, czy są tam pochówki. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odpowiedział, że sam osobiście pochyli się nad tym 
problemem i na najbliższej sesji przedstawi informację w oparciu o zdjęcia lotnicze, które zostały 
wykonane w 1944 r. przez brytyjskich lotników. 
 
Radny Mariusz Gorgol prosił, żeby tę sprawę załatwić szybko, bo musimy realizować budżet. Jest 
to jeden z elementów budżetu, bo jak nie będzie środków finansowych to nie zrealizujemy 
budżetu. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że ma jeszcze dodatkową uwagę do tego 
projektu uchwały, gdyż granica majątkowa tej nieruchomości przebiega po budynku. Nie wie, jak 
będzie zlokalizowany dojazd, bo prawdopodobnie przez nieruchomość nr 1/233, która stanowi 
własność gminy. W przypadku potencjalnej sprzedaży w przyszłości nieruchomości oznaczonej  
nr 1/233 będzie problem, bo nie da się wydzielić - jest bardzo wąski wjazd. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, że w przypadku sprzedaży bezprzetargowej na 
polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej nie obowiązuje ten dojazd, bo dojazd 
będzie z nieruchomości wnioskodawcy. 
 
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za nie głosował żaden radny, 
- przeciw głosowało 11 radnych,  
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
nieruchomości gruntowej  niezabudowanej, oznaczonej działką nr 1/243 w m. Borne Sulinowo) 
nie została podjęta.  Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
12.5 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej  
oznaczonej działką nr 129/5 w m. Silnowo - na rzecz użytkownika wieczystego). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
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Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVIII/418/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 
2017r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  
 
12.6 
 
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. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański przedstawił opinię komisji  
w brzmieniu: 
„Komisja Budżetowo-Gospodarcza opiniuje pozytywnie zbycie przedmiotowego lokalu 
mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy. Jednakże komisja wnosi o obniżenie wartości 
bonifikaty do wysokości 30% od ceny sprzedaży. W projekcie uchwały zaproponowano 35% 
bonifikatę, natomiast kolejny projekt uchwały dotyczy zbycia nieruchomości lokalowej nr 14  
w tym samym budynku, którego wycena przez rzeczoznawcę opiewa na taką samą kwotę  
i proponuje się 30% bonifikatę. 
Zdaniem komisji jeżeli do sprzedaży są wykazywane dwa podobne lokale mieszkalne położone  
w jednej klatce budynku mieszkalnego o ustalonej takiej samej cenie sprzedaży, to bonifikata 
powinna zostać ustalona również w takiej samej wysokości.”. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, iż jego zdaniem nie można się zgodzić z opinią 
Komisji Budżetowo-Gospodarczej z uwagi na to, że stawka bonifikaty była zaproponowana o 5 % 
więcej, gdyż najemca poczynił nakłady na mieszkanie, o wykonanie do których nie zwracał się do 
gminy. Pewne nakłady, które poczynił, były obowiązkiem gminy, ale jako gmina nie 
wydatkowaliśmy tych pieniędzy (okna, posadzki). Dlatego na wniosek najemcy Burmistrz 
przychylił się do tego i o 5% zwiększył bonifikatę w stosunku do lokalu mieszkalnego będącego 
przedmiotem następnego projektu uchwały. Przy tamtym lokalu mieszkalnym nie były 
dokonywane tego typu nakłady przez najemcę. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że wartość wyceny obydwu lokali 
mieszkalnych jest identyczna, a przedstawione przez Zastępcę Burmistrza wyjaśnienia nie są 
argumentem. 
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Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal zauważył, że wycena lokalu nie jest szczegółowa, tylko  
z metra kwadratowego i wyceniający nie rozpatrywał, kto dokonał tych nakładów. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że jest propozycja Komisji Budżetowo-
Gospodarczej, żeby obniżyć bonifikatę od ceny sprzedaży do 30% i tę propozycję należy 
przegłosować. 
 
Radny Zbigniew Maltański powiedział, że należy się kierować wyceną, która jest rzeczą świętą. 
To rzeczoznawca wchodzi do lokalu, robi zdjęcia i nie może sporządzić wyceny ot tak sobie, bo 
patrzy na wszystko: okna, drzwi, całość budynku. Ponadto rzeczoznawca sporządza wycenę pod 
przysięgą. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, iż nie chodzi o to, że rada rozstrzyga jakąś 
wartość wyceny, tylko udziela bonifikaty. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że gdyby ten lokal mieszkalny został 
wyceniony wyżej przez rzeczoznawcę, wtedy byłaby jasność, że poniesiono nakłady, które 
zwiększyły wartość nieruchomości. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal stwierdził, że nie rozumiemy się zupełnie. Chodzi o to, że  
w jednym lokalu najemca nie ponosił nakładów, a w drugim lokalu o takich samych parametrach 
ktoś poniósł nakłady. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski odpowiedział, że to wiemy, ale jest podstawowe 
pytanie, dlaczego rzeczoznawca nie uwzględnił tych poniesionych nakładów i nie podniósł 
wartości przedmiotowego lokalu. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, że rzeczoznawca nie zastanawia się nad tym, 
kto poniósł nakłady tj. czy ciocia, czy wujek, czy dany najemca, a tylko ocenia wartość 
nieruchomości – porównawczo z metra kwadratowego, nie robiąc szczegółowych wycen. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że nie zgadza się z tym, co powiedział 
Zastępca Burmistrza, a mianowicie, że wycena nieruchomości jest z metra kwadratowego, bo 
wyposażenie, czyli okna i inna infrastruktura wewnętrzna, ma wpływ na wycenę nieruchomości.  
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal prosił, żeby mu uwierzyć, że rzeczoznawca nie rozpatruje kto 
poniósł nakłady, czyli kto zapłacił za nie. My chcemy to uwzględnić, że najemca poniósł nakłady  
i tylko tyle. Natomiast zgadza się z tym, że rada decyduje o wysokości bonifikaty. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że została zgłoszona poprawka odnośnie 
obniżenia wartości bonifikaty do wysokości 30% od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i poddał 
ją pod głosowanie: 
- za głosowało 8 radnych, 
- przeciw nie głosował żaden radny, 
- wstrzymało się od głosu 4 radnych. 
Poprawka została przyjęta. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały uwzględniający przyjętą poprawkę, tj. obniżenie wartości bonifikaty do wysokości 30%: 
- za głosowało 9 radnych, 
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- przeciw nie głosował żaden radny,  
- wstrzymało się od głosu 3 radnych. 
 
Uchwała Nr XXXVIII/419/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 
2017r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  
 
12.7 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego  
nr 14 przy Al. Niepodległości 4F w Bornem Sulinowie). Przypomniał, że ten projekt uchwały zawiera 
zapis o wyrażeniu zgody na udzielenie 30% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 11 radnych, 
- przeciw nie głosował żaden radny, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała Nr XXXVIII/420/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 
2017r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  
 
12.8 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym w m. Starowice, oznaczonej działką nr 154/8). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XXXVIII/421/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 
2017r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  
 
12.9 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 1 roku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (część tj. 420 m2 z nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 7/5 
w m. Borne Sulinowo). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVIII/422/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 
2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 1 roku nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 22 do protokołu.  
 
12.10 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 6 miesięcy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (cz. tj. 417 m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej w terenie nr 38, wyodrębnionej  
z działki nr 147/1 w obr. Krągi). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XXXVIII/423/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 
2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 6 miesięcy nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 23 do protokołu.  
 
12.11 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 
zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (cz. tj. 100 m2 z nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 62/6 w m. Radacz). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVIII/424/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 
2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 24 do protokołu.  
 
12.12 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy użyczenia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (część tj. 286,36 m2 gruntu 
wydzielonego z nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 8/3  
w m. Śmiadowo dla LGD „Pojezierze Razem”). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XXXVIII/425/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 
2017r. w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  
 
12.13 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy ustalenia 
terminu zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór sołtysa (Sołectwo Liszkowo). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVIII/426/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 
2017r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady. W sesji uczestniczyło 12 radnych.   
 
 
12.14 
 
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 głosowało 6 radnych, 
- przeciw nie głosował żaden radny, 
- wstrzymało się od głosu 6 radnych. 
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Uchwała Nr XXXVIII/427/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 
2017r. w sprawie zmiany składu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej  
w Bornem Sulinowie została podjęta i stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  
 
12.15 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Borne Sulinowo. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja 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 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVIII/428/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 
2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  
 
12.16 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy określenia 
gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 
grudnia 2016 r. prawo oświatowe, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym 
rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu 
finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi 
finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja również zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
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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 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVIII/429/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 
2017r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność 
określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, które gromadzą dochody 
określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia 
oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów gromadzonych na 
wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie 
oraz ich zatwierdzania została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  
 
12.17 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok. Do projektu uchwały została zgłoszona 
dzisiaj przez Panią Burmistrz autopoprawka. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja 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 przypomniał treść autopoprawki w brzmieniu: 
„Po stronie wydatków dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami  
i paragrafami w łącznej kwocie 12.500,00zł, w tym: 
- zmniejszenie środków o kwotę 12.500,00zł zaplanowanych na wydatki bieżące z tytułu 

składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu (dz. 750 rozdz. 75023 §4110), 
- zwiększenie środków o kwotę 12.500,00zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne 

pn. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania pn.: Zakup samochodu 
osobowego oznakowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku”  
(dz. 754 rozdz. 75405 § 6170). 

Zmiany nie powodują zmian ogólnych budżetu i wyniku finansowego, ale spowodują zmiany  
w WPF na lata 2017-2030.”. 
Powyższa autopoprawka stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, że zdania na temat tej autopoprawki są 
podzielone i wyjaśniła na czym rzecz polega. Poinformowała, że zwrócił się do nas Komendant 
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Powiatowy Policji z pismem, że ma możliwość pozyskania dwóch samochodów: jednego 
specjalnego, na który Burmistrz Szczecinka daje 90.000,00zł i wiadomo, że zostanie ten 
samochód w Szczecinku oraz drugiego samochodu, który ma pozostać na terenie Powiatu 
Szczecineckiego. Nie było wskazania, w której gminie ten samochód pozostanie. Z informacji 
uzyskanej od Komendanta Powiatowego Policji wynikało, że zamierza zlikwidować posterunek  
w Grzmiącej i zwiększyć zespół w Bornem Sulinowie. Pozostałyby dwa prężne zespoły  
w Barwicach i Bornem Sulinowie. Ponadto jakiś jeden samochód skasowali i musiał go wycofać. 
Na ten drugi samochód musi mieć zabezpieczone 50% wkładu, który ma stanowić 30.000,00zł od 
Starosty Szczecineckiego i 12.500,00zł z jakiejś gminy. Jest propozycja, żeby ten samochód został 
w Gminie Borne Sulinowo, czyli na Komisariacie Policji w Bornem Sulinowie, ale musimy 
dołożyć. Jeżeli my tego nie weźmiemy, to wezmą Barwice. W związku z tym zwróciła się do 
Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinie. Opinia Komisji Budżetowo-
Gospodarczej jest negatywna, opinia Komisji Rozwoju jest pozytywna, dlatego ten temat 
pozostawia w gestii radnych.  
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, że komisja miała okazję na 
posiedzeniu rozmawiać z Panią Burmistrz, bo nie mieli do końca rzetelnej informacji na temat 
montażu finansowego. Pani Burmistrz wyjaśniła wątpliwości i zdaniem komisji wiele 
podejmowanych inicjatyw i działań samorządu w obszarze organizacji imprez masowych, które 
wymagają wsparcia i zabezpieczenia policji, taką pomoc otrzymują. W obszarze zadań policji 
zakup nowego radiowozu spowoduje lepszą ich realizację, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców naszej gminy. Ze względu na specyfikę ukształtowania terenu i obszar działania 
Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie zasadne jest dofinansowanie samochodu typu SUV. 
Członkowie komisji i przewodniczący Komisji Rozwoju są na tak. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie autopoprawkę polegającą na 
zmniejszeniu środków o kwotę 12.500,00zł zaplanowanych na wydatki bieżące z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu (dz. 750 rozdz. 75023 § 4110) i zwiększeniu 
środków o kwotę 12.500,00zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Wpłata na 
Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania pn.: Zakup samochodu osobowego 
oznakowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku” (dz. 754 rozdz. 75405 
§ 6170): 
- za głosowało 11 radnych, 
- przeciw nie głosował żaden radny, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
Autopoprawka została przyjęta. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały uwzględniający przyjętą autopoprawkę: 
- za głosowało 11 radnych, 
- przeciw nie głosował żaden radny, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała Nr XXXVIII/430/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 
2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok 
została podjęta i stanowi załącznik nr 31 do protokołu.  
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12.18 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2030. 
Przypomniał o przyjętej na dzisiejszej sesji autopoprawce, która spowoduje zmiany w WPF na 
lata 2017-2030. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej Zbigniew Maltański powiedział, że komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz  
z autopoprawką: 
- za głosowało 11 radnych, 
- przeciw nie głosował żaden radny,  
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała Nr XXXVIII/431/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 
2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2017-2030 została podjęta i stanowi załącznik nr 32 do protokołu.  
 
12.19 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że projekt uchwały dotyczy zaopiniowania 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 
(Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 1637 j.t. z późn. zm.). 
Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, że komisja zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVIII/432/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 
2017r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały  
Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. 
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 1637 j.t.  
z późn. zm.) została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
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Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 34 i nr 35 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 13 pn. „Interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych”. 
 
 
Ad 13.  
W punkcie sesji pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 14 pn. „Ustalenie terminu 
następnej sesji.”. 
 
 
Ad 14.  
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że kolejna sesja odbędzie się  
26 października br. (czwartek) o godz. 14.30.  
 
Tematem sesji będą m.in.: 
1. Opieka zdrowotna w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń medycznych w 2016 roku, 

kontrakty na 2017 rok, problemy i zamierzenia na przyszłość. 
2. Ocena przebiegu sezonu turystycznego 2017 w Gminie Borne Sulinowo. 
3. 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. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych. 
5. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach. 
 
Po tym Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 15 pn. „Zamknięcie 
sesji.”. 
 
 
Ad 15.  
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął XXXVIII Sesję Rady Miejskiej.  
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 16.50. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 


