
P R O T O K Ó Ł   Nr  L/2014 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 20 listopada 2014 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
L(50) Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 20 listopada 2014 r. otworzył 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Skowronek.  
 
Na wstępie powitał Burmistrza Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę Burmistrza Bogdana 
Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, Sekretarza Gminy Annę Gałązkę, radnego powiatu 
Krzysztofa Zająca, Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem 
Sulinowie Piotra Kujawę, przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, mieszkańców, 
pracowników oraz panie i panów radnych.  
 
Po tym stwierdził, Ŝe na ustawowy skład Rady – 15, w Sesji uczestniczy 14 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne.  
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji punktu pn. 
„Przyjęcie wniosków do porządku obrad”. 
Powiedział, Ŝe porządek obrad otrzymali wszyscy radni. Następnie zapytał, czy są uwagi lub 
propozycje zmian do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 20 listopada 2014 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr XLIX/2014 z 30.10.2014 r.).  
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady. 
7. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
8. Wolna Trybuna. 
9. Informacja o przebiegu prac inwestycyjnych realizowanych w ramach budŜetu Gminy Borne 

Sulinowo na 2014 rok. 
10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) uchylająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Borne Sulinowo oraz tymczasowych pomieszczeń; 

2) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
mieszkalnego połoŜonego w m. Jeleń); 

3) Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie na 2015 rok; 

4) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok. 
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11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
12. Uroczyste zamknięcie Sesji kończącej kadencję 2010-2014. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. "Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji 
Rady Miejskiej". 
 
 
Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe protokół poprzedniej Sesji Rady 
Miejskiej Nr XLIX/2014 z 30.10.2014 r. był wyłoŜony do wglądu i radni mieli moŜliwość 
zapoznania się z jego treścią. Zapytał, czy są uwagi do protokołu. 
 
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołu Nr XLIX/2014 z 30.10.2014 r.: 
− za głosowało 14 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Nr XLIX/2014 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z 30.10.2014 r.  został 
przyj ęty jednogłośnie. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 4  pn. "Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym". 
 
 
Ad 4. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni wraz z zawiadomieniem  
i materiałami na sesję otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie 
międzysesyjnym. Zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos odnośnie informacji zawartych  
w sprawozdaniu. 
 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4  
do protokołu. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 5 pn. „Informacja radnych 
powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu”. 
 
 
Ad 5. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe gościmy dzisiaj radnego powiatu 
Krzysztofa Zająca i udzielił mu głosu. 
 
Radny powiatu Krzysztof Zając powiedział, Ŝe na ostatniej sesji Rady Powiatu nic znaczącego dla 
Powiatu Szczecineckiego nie było, a była to ostatnia sesja w tej kadencji. Tym niemniej 
podziękował wszystkim za współpracę. Stwierdził, iŜ często nie przybywał na sesję Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie, bo zdarzało się tak, Ŝe akurat sesja Rady Powiatu i sesja Rady 
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Miejskiej odbywały się w tym samym terminie. Na koniec poinformował, Ŝe ponownie został 
wybrany do Rady Powiatu i za to serdecznie wszystkim podziękował.  
 
Więcej głosu nie zabierano.  
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 6 pn. "Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady". 
 
 
Ad 6. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
"W okresie od ostatniej sesji odbyły posiedzenia wszystkie komisje Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie, a mianowicie: 
 
Komisja BudŜetowo-Gospodarcza odbyła posiedzenie, na którym: 
1. Oceniono realizację prac inwestycyjnych prowadzonych na terenie Gminy Borne Sulinowo  

w ramach budŜetu na 2014 rok. 
2. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na dzień 20 listopada 2014 r.  
 
Komisja Rozwoju odbyła jedno posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Rozwój kultury fizycznej - podsumowanie roku sportowego (działalność klubów sportowych  

i stowarzyszeń, które mają wpisane w statutach wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu). 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
1) uchylającą uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Borne Sulinowo oraz tymczasowych pomieszczeń; 
2) Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie na 2015 rok; 

3) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok (w zakresie 
działania komisji). 

 
Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenie, na którym przeprowadziła kontrolę w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie. 
Przedmiotem kontroli była realizacja budŜetu i prawidłowość dokonywania wydatków, zaległości, 
terminowość regulowania zobowiązań m.in. z tytułu podatków i składek ZUS, realizacja zaleceń 
pokontrolnych. 
Zakres kontroli obejmował realizację planu finansowego za okres od 1 stycznia do  
31 października 2014 r.  
 
W dniu 14 listopada br. wpłynął wniosek Prokuratora Rejonowego w Szczecinku o zmianę przez 
Radę Miejską w Bornem Sulinowie podjętej przez nią uchwały Nr XXXVII/461/2013 z dnia 12 
grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego poprzez 
uchylenie § 2 ust. 4 i § 4 ust.2 uchwały z powodu niezgodności tych przepisów z art. 40 ust.4 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w związku z § 137 i 143 załącznika do 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki 
prawodawczej polegającej na powieleniu w uchwale zapisów ustawy o drogach publicznych, co 
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wykracza poza zakres regulacji uchwały, albowiem wynika to z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. 
 
W dniu 17 listopada 2014 r. za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 
wpłynęła skarga na działalność Burmistrza Bornego Sulinowa. Kserokopię skargi przekazałem 
Burmistrzowi Bornego Sulinowa celem ustosunkowania się do podnoszonych w niej zarzutów. 
Skargę rozpatrzy Rada Miejska wybrana na kadencję 2014- 2018.". 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 7 pn. "Wystąpienia 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy". 
 
 
Ad 7. 
 
W punkcie sesji pn. "Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy" głosu nie 
zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 8 pn. "Wolna Trybuna.". 
 
 
Ad 8. 
 
W punkcie sesji pn. "Wolna Trybuna" głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 9 pn. "Informacja  
o przebiegu prac inwestycyjnych realizowanych w ramach budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 
2014 rok.". 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali pisemną informację  
o stanie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budŜecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2014 rok. 
PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Następnie zwrócił się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię na temat 
stanu przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych, przyjętych w budŜecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2014 rok. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 
 "Komisja BudŜetowo-Gospodarcza na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2014 r. analizowała 
informację o stanie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budŜecie 
Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok, przygotowaną przez Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu 
Miejskiego wg stanu na 31 października 2014 r.  
 W oparciu o dane zawarte w informacji i wyjaśnienia Kierownika Referatu Inwestycji 
komisja stwierdza, Ŝe większość zadań inwestycyjnych zostało zrealizowanych. Część zadań jest 
w trakcie realizacji i zostanie zakończonych do końca roku budŜetowego. 
Wykonanie zadań inwestycyjnych pod względem rzeczowo-finansowym nie budzi zastrzeŜeń, 
gdyŜ plan wydatków na inwestycje w wysokości 3.203.307,54zł zrealizowano w kwocie 
2.740.383,85zł, co stanowi 85,55%. 
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 Reasumując, Komisja BudŜetowo-Gospodarcza nie wniosła uwag do stopnia realizacji 
zadań inwestycyjnych i pozytywnie oceniła stan realizacji tych zadań na dzień posiedzenia 
komisji.". 
 
Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać w tej sprawie 
głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 10 pn. "Podjęcie uchwał  
w sprawach.". 
 
 
Ad 10. 
Podjęcie uchwał. 
 
 
10.1 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy uchylenia 
uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Borne Sulinowo oraz tymczasowych pomieszczeń.  
 
Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr L/586/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 listopada 2014r. 
uchylająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Borne Sulinowo oraz tymczasowych pomieszczeń została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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10.2 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego 
połoŜonego w m. Jeleń). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię negatywną i podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie projektu uchwały przedstawione na 
sesji w dniu 30 października 2014 r. Komisja uwaŜa, Ŝe powinien nastąpić podział gruntu 
przynaleŜnego do zabudowanej działki, a tym samym wyodrębnienie działki o powierzchni około 
30 arów, którą moŜna zbyć jako budowlaną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za nie głosował Ŝaden radny, 
- przeciw głosowało 14 radnych, 
- głosów wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej 
stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo nie została podjęta. 
 
Projekt powyŜszej uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
10.3 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy Programu 
współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2015 
rok.  
Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
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- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr L/587/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 listopada 2014r.  
w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie na 2015 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu. 
 
 
10.4 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok (dot. zwiększenia dochodów budŜetu  
o kwotę 129.454,07zł, zmniejszenia dochodów o kwotę 100.000,00zł, zwiększenia wydatków 
budŜetu o kwotę 29.454,07zł oraz zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów 
oświatowych jednostek budŜetowych). Po tym zwrócił się o opinie komisji. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr L/588/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 listopada 2014r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 11 i nr 12 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji pkt 11 porządku obrad 
pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych". 
 
 
Ad 11. 
 
W punkcie sesji pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głos zabrał radny Ryszard 
Cywiński, który podziękował radnym oraz pracownikom Urzędu za współpracę. Powiedział, Ŝe 
kończy pracę w samorządzie lokalnym jako radny, w którym pracował 22 lata. Podziękował za to, 



8 
 
co było dobre i co było złe, co zrobił dobrze jako Zastępca Burmistrza i jako radny, a czy dobrze 
podejmował decyzje - osądzą wyborcy. 
 
Radny Dariusz Czerniawski odniósł się do wypowiedzi radnego Cywińskiego. Stwierdził, Ŝe 
radny Cywiński powiedział o 22 latach pracy w samorządzie lokalnym, co stanowi ogromny 
szmat czasu, ale szkoda, Ŝe tacy ludzie mówią do widzenia, Ŝegnajcie, bo tak to moŜna było 
odebrać. Poinformował, Ŝe miał okazję pracować z radnym Cywińskim od 2006 roku w Komisji 
BudŜetowo-Gospodarczej w tym trudnym czasie dla gminy. Uwagi i doświadczenie radnego 
Cywińskiego były dla radnych szczególnie cenne. W ostatnich 4 latach byliśmy po przeciwnych 
stronach, ale spory które prowadzili na komisji i na sesji Rady Miejskiej były efektywne, bo na 
tym polega demokracja, Ŝeby umieć się odróŜnić. Stwierdził, Ŝe radny Cywiński umiał to robić  
i za to w imieniu radnych podziękował mu. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 12 pn. "Uroczyste 
zamknięcie Sesji kończącej kadencję 2010-2014.". 
 
 
Ad 12. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował za te 4 lata, które wspólnie spędziliśmy, za 
te momenty, Ŝe mieliśmy niedosyt i moŜna było moŜe inaczej, moŜe lepiej i za to wszystko, co się 
udało. Szczególne podziękowania złoŜył wszystkim radnym za współpracę, za miłe słowa, za 
prawdziwe słowa, natomiast olbrzymie podziękowania złoŜył dla Pani Burmistrz i dla wszystkich 
pracowników Urzędu Miejskiego, dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy i dla 
tych mieszkańców, którzy pomagali zwracając nam uwagę. Szczególne podziękowania złoŜył 
Pani Annie Łozińskiej - pracownikowi obsługującemu Radę Miejską. Powiedział, Ŝe bez jej 
pomocy, bez jej wiedzy często byśmy troszkę chodzili po omacku. Dzięki temu, Ŝe nam pomagała 
mogliśmy działać sprawnie. śyczył wszystkim, którzy ponownie zostali wybrani, aby mieli taką 
samą satysfakcję, jaką mieli po tych 4 latach. 
 
Radny Mariusz Gorgol w imieniu swoim i Komisji Rewizyjnej podziękował Pani Annie 
Łozińskiej za wytrwałość i za to, Ŝe dzielnie wspierała komisję swoją wiedzą, uprzejmością -  
w ogóle za wszystko. Po tym złoŜył Ŝyczenia wszystkiego najlepszego i wręczył kwiaty. 
Następnie podziękował członkini Komisji Rewizyjnej radnej Halinie Jakrzewskiej za te 8 lat pracy 
w komisji. Powiedział, iŜ będzie jej brakowało w następnej kadencji Rady Miejskiej, ale myśli, Ŝe 
dalej będzie ich wspierała. Jeszcze raz podziękował radnej Jakrzewskiej i wręczył jej kwiaty. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zwracając się do radnych i sołtysów na wstępie 
powiedziała, iŜ nie ukrywa wzruszenia i zaskoczenia niektórymi wyborami, ale taka jest 
demokracja, takie są jej prawa i kaŜdy wynik jakichkolwiek wyborów trzeba przyjąć z pokorą,  
z nadzieją, Ŝe ci wszyscy, którzy zasilą przyszłą radę równieŜ będą pracować przede wszystkim 
dla dobra gminy. Nie ma cienia wątpliwości, Ŝe rada tej kadencji i poprzedniej, z którą przyszło jej 
pracować, pracowała wyłącznie dla dobra tej gminy. Powiedziała teŜ, iŜ nie ukrywa, Ŝe  
z przykrością Ŝegna długoletniego radnego Ryszarda Cywińskiego. Radny Ryszard Cywiński jest 
przykładem radnego, który potrafił się wznieść ponad wszelkie animozje, spory polityczne, 
osobiste wycieczki. Dla niego takie rzeczy nie istniały, bo on zawsze logicznie, po gospodarsku 
podchodził do spraw, które tyczyły gminy. Często takie myślenie "na chłopski rozum" 
powodowało, Ŝe podejmowaliśmy mądre decyzje. Powiedziała, Ŝe samorząd nigdy nie jest 
głaskany przez wyborców i nie jest uwolniony od błędów. Te błędy popełnia kaŜdy, a nie popełnia 
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ich tylko ten, kto nie chce pracować. Stwierdziła, Ŝe udało się nam popełnić tych błędów 
stosunkowo mało, a jeŜeli je popełnialiśmy, wyciągaliśmy wnioski. Podziękowała radnej Halinie 
Jakrzewskiej, która wspierała Komisję Rewizyjną i powiedziała, Ŝe przykre jest to, Ŝe niektórzy 
zamiast pogratulować czy uszanować wybór wyborców, potrafią teŜ powiedzieć, iŜ bardzo się 
cieszymy, Ŝe Pani nie wygrała. W dalszej kolejności podziękowała Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej Tomaszowi Skowronkowi za spokój, za merytoryczne prowadzenie sesji, za wznoszenie 
się ponad emocjami, bo tych emocji w tej kadencji nie brakowało. Przede wszystkim 
pogratulowała profesjonalizmu w prowadzeniu sesji, bo te sesje były prowadzone na wysokim 
poziomie. Wszystkim radnym podziękowała za wytrwałą pracę, za częste wspieranie jej oraz za 
krytyczne uwagi, z którymi musiała niejednokrotnie się zmierzyć i wziąć w swojej pracy pod 
uwagę. Powiedziała, iŜ to nie jest tak, Ŝe burmistrz ma receptę na wszystko i moŜe jak za 
dotknięciem czarodziejskiej róŜdŜki wprowadzać do budŜetu wszystkie rzeczy, na które czeka 
gmina.  
 
Po tym Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska wraz z Przewodniczącym RM Tomaszem 
Skowronkiem wręczali radnym podziękowania oraz okolicznościowe upominki. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska wręczyła Przewodniczącemu RM podziękowanie  
i upominek. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek wręczył Pani Burmistrz podziękowanie i upominek. 
 
Na koniec głos zabrała Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska, która serdecznie 
podziękowała Pani Annie Łozińskiej - pracownikowi obsługującemu Radę Miejską. Powiedziała, 
Ŝe jest ona przykładem osoby, z którą współpracować chciałby kaŜdy. Ma doświadczenie kadencji 
1998-2002 i teraz 8-letnie jako burmistrza. Takie doświadczenie ma teŜ kaŜdy przewodniczący 
rady. Jest to przykład osoby, od której nigdy nikt nie usłyszał krytyki poprzednika, wygłaszanego 
zdania czy opinii na temat poprzednika. To naleŜy cenić, bo ona będzie współpracować z kaŜdym 
kto wolą wyborców zajmie miejsce w radzie. UwaŜa, Ŝe radni przyszłej kadencji powinni zwrócić 
się do Burmistrza o zmianę wynagrodzenia, bo paręnaście lat temu jako Przewodnicząca RM to 
zrobiła. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 
zamknął ostatnią L(50) w kadencji 2010-2014 Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 10.00 do godz. 10.35. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 


