
P R O T O K Ó Ł   Nr  XLI/2014 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 27 marca 2014 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XLI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 27 marca 2013 r. otworzył 

Wiceprzewodniczący 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, kierowników jednostek podległych gminie, przewodniczących jednostek pomocniczych 
gminy, mieszkańców oraz panie i panów radnych.  
 
Po tym stwierdził, Ŝe na ustawowy skład Rady – 15, w Sesji uczestniczy 13 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne.  
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji 
punktu pn. „Przyjęcie wniosków do porządku obrad”. 
Powiedział, Ŝe porządek obrad otrzymali wszyscy radni. Po tym zapytał, czy są uwagi lub 
propozycje zmian do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poinformował, Ŝe dzisiaj na stole został rozłoŜony 
poprawiony projekt uchwały w sprawie uŜytkowania na okres do 5 lat nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo (dot. przekazania w odpłatne uŜytkowanie dla CKiR 
nieruchomości stanowiących ogólnodostępne strefy rekreacyjne - pkt 14 ppkt 3 porządku obrad).  
Powiedział, Ŝe projekt uchwały zawiera autopoprawkę w § 1, zgodnie z którą po wyrazie 
"uŜytkowanie" dopisane jest "dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie" oraz po 
wyrazie "nieruchomości" dopisane jest "stanowiące własność Borne Sulinowo". Pozostałe zapisy 
projektu uchwały pozostają bez zmian. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 marca 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 XL/2014 z 13.02.2014 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. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie w 2013 roku, realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. 
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10. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2013 
rok  (w tym: baza podlegająca bibliotece, działalność bibliotek, działania w zakresie 
organizacji imprez) i planowana działalność w 2014 roku. 

11. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2013 rok   
(w tym: baza podlegająca centrum, działalność świetlic wiejskich, działania w zakresie 
kulturalno-rekreacyjnym i organizacji imprez) i planowana działalność w 2014 roku. 

12. Przyjęcie raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo w 2013 roku. 

13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
i Ochrony Ofiar Przemocy w 2013 roku. 
 

14. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie w związku z zarządzonymi wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego; 
2) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 

mieszkalnego nr 2 przy ul. Orła Białego 3B w Bornem Sulinowie); 
3) uŜytkowania na okres do 5 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne 

Sulinowo (dot. przekazania w odpłatne uŜytkowanie dla CKiR nieruchomości stanowiących 
ogólnodostępne strefy rekreacyjne); 

4) dzierŜawy na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. części nieruchomości zabudowanej tj. budynek po byłej wartowni o pow. uŜytk. 
25,80m2, oznaczonej działką nr 39/3 w m. Borne Sulinowo); 

5) dzierŜawy na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. nieruchomości zabudowanej tj. budynek po byłej hydroforni o pow. uŜytk. 216m2, 
oznaczonej działką nr 125/2 w m. Jeleń); 

6) dzierŜawy na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo 
(dot. nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 10/4 w Bornem Sulinowie); 

7) ustanowienia pomnika przyrody (dąb szypułkowy rosnący na działce nr 3/1 obręb 
Juchowo, przy drodze powiatowej na odcinku Juchowo – Radacz); 

8) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo; 

9) uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości 
połoŜonych na terenie Gminy Borne Sulinowo; 

10) opłaty prolongacyjnej; 
11) nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie Gminy Borne 

Sulinowo na rok 2015; 
12) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok; 
13) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2014-2031. 
 
15. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
16. Ustalenie terminu następnej sesji. 
17. Zamknięcie sesji. 

 
 

Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, Ŝe punkty 1 i 2 porządku obrad 
zostały zrealizowane. Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. "Przyjęcie protokołu poprzedniej 
Sesji Rady Miejskiej". 
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Ad 3. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe protokół poprzedniej Sesji Rady 
Miejskiej Nr XL/2014 z 13.02.2014 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 Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał 
pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XL/2014 z 13.02.2014 r.: 
− za głosowało 13 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Nr XL/2014 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z 13.02.2014 r. został 
przyj ęty jednogłośnie. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 4  pn. "Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym". 
 
 
Ad 4. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni wraz z zawiadomieniem  
i materiałami na sesję otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie 
międzysesyjnym. Po tym zapytał, czy są uwagi bądź pytania do informacji zawartych  
w sprawozdaniu. 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4  
do protokołu. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 5 pn. „Informacja 
radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu”. 
 
 
Ad 5. 
 
Temat nie był omawiany z uwagi na nieobecność radnych powiatowych z terenu Gminy Borne 
Sulinowo.  
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 6 pn. "Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady". 
 
 
Ad 6. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski 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 jedno posiedzenie, na którym: 
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1. Oceniła działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, 
Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Bornem Sulinowie, w tym wykonania planów finansowych tych jednostek za 2013 rok. 

2. Zaopiniowała projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie zwołanej na dzień 27 marca 2014 r. 

 
Komisja Rozwoju odbyła jedno posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie w 2013 roku, realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. 
2. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

i Ochrony Ofiar Przemocy w 2013 roku. 
3. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2013 

rok (w tym: baza podlegająca bibliotece, działalność bibliotek, działania w zakresie 
organizacji imprez) i planowana działalność w 2014 roku. 

4. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2013 
rok  (w tym: baza podlegająca centrum, działalność świetlic wiejskich, działania w zakresie 
kulturalno-rekreacyjnym i organizacji imprez) i planowana działalność w 2014 roku. 

5. Informacja na temat wypoczynku dzieci i młodzieŜy w okresie ferii zimowych (oferta 
spędzenia wolnego czasu - CKiR, MBP). 

6. Zaopiniowanie raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo w 2013 roku. 

7. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
1) ustanowienia pomnika przyrody; 
2) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo; 
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 Urzędzie 
Miejskim w Bornem Sulinowie. 
 Przedmiotem kontroli były zwolnienia, umorzenia podatkowe i ich ściągalność w 2013 
roku oraz prawidłowość dokonywania wydatków realizowanych w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. 
 Zakres kontroli obejmował: 
1) plan dochodów z tytułu podatków i jego realizację, prawidłowość przeprowadzania procedury 

udzielania ulg (umorzenia, odroczenia i rozłoŜenie na raty) w spłacie podatków, kwotę 
zaległości podatkowych i stopień ich ściągalności; 

2) plan i wykorzystanie środków przyjętych w preliminarzu wydatków na realizację Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok; 

3) czy wszystkie środki finansowe przeznaczone na profilaktykę alkoholową były wydatkowane 
zgodnie z przeznaczeniem; 

4) czy załoŜenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2013 zostały zrealizowane w całości. 

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęła skarga na działania Komendanta i StraŜy Miejskiej  
w Bornem Sulinowie. Skarga zostanie rozpatrzona w drodze postępowania skargowego zgodnie  
z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Przedmiotowa skarga została skierowana 
do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie celem zbadania zarzutów w niej 
postawionych, a następnie wypracowania i przedstawienia stanowiska komisji na najbliŜszej sesji 
Rady Miejskiej.". 
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W dalszej kolejności Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 7 
pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy”. 

 
 
Ad 7. 
 
W punkcie Sesji pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy” głos 
zabrała Sołtys sołectwa Radacz Halina Jaskółka, która zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie  
w tym roku w kaŜdej miejscowości przeglądu posesji za porządkami przez StraŜ Miejską, w tym 
wywiązywania się z obowiązku szczepienia psów i posiadania pojemnika na odpady komunalne. 
Podejrzewa, Ŝe w jej miejscowości i okolicznych nie wszyscy takie pojemniki mają, bo śmieci 
lądują w rowie. Przypomniała, Ŝe kiedyś taka komisja chodziła na wiosnę i było jako tako. Teraz 
od kilku lat nikt tego nie robi.  
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 8 pn. „Wolna 
Trybuna”. 
 
 
Ad 8. 
 
W punkcie sesji pn. "Wolna Trybuna" głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Sprawozdanie  
z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w 2013 
roku, realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej”. 
 
 
Ad 9. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali sprawozdanie  
z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w 2013 r., 
zawierające realizację planu finansowego oraz działalność merytoryczną.  
PowyŜsze sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do radnych, czy odnośnie sprawozdania ktoś chce zgłosić jakieś zapytania czy 
wnioski. 
 
Pytań i wniosków nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do przewodniczących Komisji 
BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 
 "Po przeanalizowaniu sprawozdania z działalności i z realizacji planu finansowego 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej komisja stwierdza, Ŝe zostało ono przygotowane 
bardzo przejrzyście i uwzględnia szczegółowe informacje na temat realizowanych zadań przez 
Ośrodek tj. zadań własnych i zleconych. Wykonanie planu finansowego nie budzi zastrzeŜeń, nie 
stwierdzono przekroczeń w Ŝadnym rozdziale i paragrafie klasyfikacji budŜetowej. 
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 Z przedstawionego sprawozdania oraz wypowiedzi Kierownika OPS wynika, Ŝe podobnie 
jak w latach ubiegłych, w roku budŜetowym 2013 największe problemy wystąpiły w realizacji 
zadań własnych, a dotyczyły odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej oraz wypłaty 
dodatków mieszkaniowych.  

W powyŜszych formach pomocy powstały zaległości w opłatach za miesiąc listopad i grudzień 
2013 r. na łączną kwotę 95.748,53 zł. Zaległości te nie nastąpiły z winy Ośrodka, a przede 
wszystkim z tego, iŜ nie została przekazana pełna dotacja na te cele z budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo na 2013 rok, o którą wnioskował OPS. O zwiększenie środków w planie finansowym na 
powyŜsze formy pomocy Kierownik Ośrodka wnioskował do Burmistrza Bornego Sulinowa od 
miesiąca czerwca 2013 r., jednakŜe do końca roku budŜetowego 2013 nie została przekazana 
pełna wnioskowana kwota, co skutkowało powstaniem zobowiązań wymagalnych. Kwota 
zobowiązań wymagalnych została uregulowana w styczniu 2014 r. ze środków finansowych 
zaplanowanych na realizację powyŜszych wydatków z budŜetu Ośrodka na 2014 rok.  
Z wypowiedzi Kierownika OPS wynika, Ŝe od kilku lat obserwują coraz większe zainteresowanie 
podopiecznych pobytem w domu pomocy społecznej, a spowodowane to jest głównie starzeniem 
się społeczeństwa naszej gminy, brakiem opieki ze strony osób najbliŜszych, niewystarczającą 
opieką lekarską, a takŜe ograniczoną ilością etatów w tut. OPS na świadczenie usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych. W dodatkach mieszkaniowych równieŜ 
obserwuje się tendencję wzrostową stawek dodatków, która spowodowana jest znacznym 
zwiększeniem opłat za wodę i ścieki, a takŜe trudną sytuacją finansową mieszkańców 
spowodowaną utratą pracy. PoniewaŜ sytuacja ta powtarza się juŜ od kilku lat, komisja uwaŜa za 
zasadne konstruowanie budŜetu tej jednostki na dany rok budŜetowy w zakresie planowania 
środków finansowych na opłaty za pobyt osób z terenu naszej gminy w domach pomocy 
społecznej oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych w takiej wysokości, aby na koniec roku 
budŜetowego nie powstawały tak znaczne zobowiązania wymagalne.  

 Podobnie jak w latach ubiegłych zaniepokojenie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej budzi 
niskie wykonanie dochodów z tytułu odzyskania od dłuŜników alimentacyjnych zwrotu świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego, wypłaconych osobom uprawnionym do alimentów. Pomimo 
podejmowanych przez Ośrodek starań i działań w zakresie odzyskania tych naleŜności, 
przewidzianymi przepisami prawa, zwrócone kwoty są niewielkie, bowiem zazwyczaj osoby 
zobowiązane do alimentacji nie posiadają Ŝadnego majątku, nie podejmują zatrudnienia, są na 
utrzymaniu rodziców. Jest to sytuacja niezaleŜna od Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, gdyŜ zwrot naleŜności przez dłuŜników alimentacyjnych jest problemem w całym 
kraju. 

Reasumując Komisja BudŜetowo-Gospodarcza oceniła pozytywnie działalność Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,  
nie wnosząc uwag. 

Ponadto na posiedzeniu komisji Kierownik OPS poinformowała komisję o potrzebie remontu 
dachu na budynku, w którym funkcjonuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dach 
jest w złym stanie technicznym, a Ośrodek Pomocy Społecznej nie ma moŜliwości 
wygospodarowania niezbędnych środków finansowych na jego remont. Mając powyŜsze na 
uwadze Komisja BudŜetowo-Gospodarcza sugeruje, aby w planach inwestycyjnych na rok 
przyszły ująć remont dachu na budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulinowie.". 

Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 

 
Następnie przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 
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"Komisja Rozwoju dokonała analizy sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie za 2013 rok, pod kątem realizacji zadań statutowych, 
zatrudnienia, dostępności i poziomu świadczonych usług, a takŜe działalności finansowej 
Ośrodka.  

 W sprawozdaniu zawarte zostały informacje o realizacji zadań zarówno własnych ze 
środków budŜetu gminy jak i zadań zleconych ze środków wojewody.  
W sprawozdaniu uwzględniono równieŜ działalność jednostek funkcjonujących przy Ośrodku, tj. 
Środowiskowego Domu Samopomocy, Klubu Aktywnego Seniora "AS", Centrum Wolontariatu 
oraz Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Są to 
instytucje, które niosą pomoc szczególnie osobom starszym, osobom niepełnosprawnym  
i zagroŜonym wykluczeniem społecznym, jak równieŜ pozwalają interesująco, przyjemnie  
i aktywnie spędzić wolny czas.  
Zdaniem komisji sprawozdanie z działalności OPS zostało przygotowane przejrzyście  
i merytorycznie na wysokim poziomie, bardzo szczegółowo opisano działalność statutową 
Ośrodka oraz wykonanie budŜetu w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji 
budŜetowej. 

Reasumując, Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła działalność Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2013 roku. 

 
Tym niemniej na posiedzeniu komisji powzięto informację o problemach finansowych 

związanych z realizacją zadań własnych gminy, szczególnie dotyczących odpłatności gminy za 
pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej i wypłaty dodatków mieszkaniowych, co 
spowodowało powstanie zobowiązań wymagalnych. Komisja zwraca uwagę, Ŝe sytuacja ta 
powtarza się juŜ od kilku lat. Dlatego, zdaniem komisji, celowym wydaje się zabezpieczenie  
w budŜecie Gminy Borne Sulinowo niezbędnych i wnioskowanych przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie środków finansowych przewidzianych na 
opłaty za pobyt osób z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej oraz na wypłatę 
dodatków mieszkaniowych.  

Ponadto pomimo coraz lepszych warunków lokalowych, w których funkcjonuje Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (remont został przeprowadzony przez Ośrodek we własnym 
zakresie), Komisja uwaŜa za celowe i niezbędne ujęcie w przyszłorocznym budŜecie Gminy 
Borne Sulinowo środków finansowych przewidzianych na remont dachu na budynku OPS. 
Ośrodek nie jest w stanie zabezpieczyć tak duŜych środków na ten cel, a stan techniczny dachu 
jest bardzo zły i wymaga niezwłocznego remontu.". 

 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do 
przedstawionych opinii przez przewodniczących komisji. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, Ŝe Rada Miejska w Bornem 
Sulinowie przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji planu finansowego oraz 
działalności merytorycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie w roku 2013. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 10 pn. „Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bornem Sulinowie za 2013 rok  (w tym: baza podlegająca bibliotece, działalność 
bibliotek, działania w zakresie organizacji imprez) i planowana działalność w 2014 roku”. 
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Ad 10. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali pisemne 
sprawozdanie dotyczące działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 
2013 rok. 
PowyŜsze sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Powiedział teŜ, Ŝe komisje problemowe Rady Miejskiej równieŜ tym tematem się zajmowały  
i zwrócił się do przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju  
o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 
 "Komisja BudŜetowo-Gospodarcza zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności  
i wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2013 rok.  
W 2013 roku wystąpiły przypadki przekroczenia niektórych pozycji kosztów rodzajowych, 
szczególnie dotyczących zuŜycia materiałów i energii oraz usług obcych. Na wzrost powyŜszych 
kosztów miały wpływ konieczność zakupu materiałów związanych z organizacją imprez oraz 
większym zuŜyciem wody spowodowanym przeprowadzanym remontem w wewnątrz budynku 
biblioteki. Poniesione koszty nie oznaczają, Ŝe w takiej wysokości dokonano wydatków z budŜetu 
2013 roku, gdyŜ do kosztów zaliczane są wszystkie faktury dotyczące 2013 r., a wystawione np.  
w styczniu czy lutym 2014 roku. 

Z wypowiedzi Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej wynikało, Ŝe jednostka ma płynność 
finansową i wszystkie rodzaje wydatków są regulowane na bieŜąco. Tym niemniej wskazanym 
byłoby przeznaczanie z budŜetu gminy większych środków finansowych na imprezy 
organizowane przez bibliotekę. 

 W 2013 r. - podobnie jak w 2012 r. - oferta biblioteki w zakresie działalności statutowej  
i organizacji imprez była dość szeroka i zróŜnicowana. Wiele imprez zorganizowano przy udziale 
środków pochodzących z przychodów własnych i ze środków otrzymanych od sponsorów. 
Dyrektor MBP oświadczyła, Ŝe bez tych dodatkowych środków nie udałoby się zorganizować tak 
wielu i róŜnorodnych imprez. 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie w 2013 roku zrealizowała 3 projekty, 
których celem było wzmocnienie sektora turystycznego oraz systemu informacji turystycznej. 
Wartość powyŜszych projektów wyniosła 105.529,24 zł, w tym przyznane dofinansowanie ze 
źródeł zewnętrznych wyniosło 71.033,23 zł.  

 Na podkreślenie zasługuje równieŜ fakt, Ŝe Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem 
Sulinowie jest biblioteką wiodącą w województwie, gdyŜ w 2013 r. otrzymała certyfikat 
"Nowoczesna Biblioteka 2013". Jest to juŜ drugie wyróŜnienie, które przyznano tej jednostce  
w ciągu ostatnich 2 lat, co potwierdza, Ŝe jest to miejsce waŜne dla społeczności lokalnej  
i jednocześnie odpowiednio przygotowane i bardzo dobrze funkcjonujące. 

Reasumując, Komisja BudŜetowo-Gospodarcza pozytywnie oceniła działalność Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, w tym wykonanie planu finansowego za 2013 rok.". 

Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 
 

Po tym przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 
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"Komisja, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Bornem Sulinowie w 2013 roku stwierdza, Ŝe zostało ono bardzo dobrze przygotowane pod 
względem merytorycznym. W sprawozdaniu zawarto pełną informację o działaniach 
realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną, gdzie biblioteka jest inicjatorem  
i współorganizatorem wielu imprez, działań kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych 
wpisanych w kalendarz, jak i realizowanych okazjonalnie zgodnie z zapotrzebowaniem 
mieszkańców.  

Na podkreślenie zasługuje kolejny fakt docenienia działalności Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bornem Sulinowie poprzez otrzymanie we wrześniu 2013 r. certyfikatu 
"Nowoczesna Biblioteka 2013". PowyŜsze wyróŜnienie potwierdza, Ŝe nasza biblioteka jest 
miejscem nowoczesnym, przyjaznym czytelnikowi oraz otwartym na oczekiwania odbiorców. 
Komisja przypomina, Ŝe w 2012 roku bibliotece przyznano tytuł „Biblioteka Roku 2011". 

Reasumując, Komisja Rozwoju oceniła pozytywnie prowadzoną działalność statutową 
jednostki za 2013 rok i nie wniosła Ŝadnych uwag.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnych, czy mają jakieś uwagi  
i pytania do sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie 
oraz przedstawionych opinii. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, Ŝe Rada 
Miejska w Bornem Sulinowie przyjęła sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bornem Sulinowie za 2013 rok. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury  
i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2013 rok  (w tym: baza podlegająca centrum, działalność 
świetlic wiejskich, działania w zakresie kulturalno-rekreacyjnym i organizacji imprez)  
i planowana działalność w 2014 roku”. 
 
 
Ad 11. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali pisemne 
sprawozdanie dotyczące działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2013 
rok. 
PowyŜsze sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji Rozwoju oraz Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji o następującej treści: 

"Komisja Rozwoju przyjęła sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bornem Sulinowie za 2013 rok, jak równieŜ wyjaśnienia przedstawione przez Dyrektora 
Centrum i wydała opinię pozytywną.  

Sprawozdanie jest dość obszerne i czytelne, zawarto w nim informacje o działalności 
Centrum Kultury i Rekreacji prowadzonej na kilku polach, tj. od realizacji projektów 
kulturalnych, imprez masowych o róŜnym charakterze po działania ukierunkowane na dbałość  
o zieleń i obiekty sportowe znajdujące się na terenie miasta i gminy. 
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Zawarto w nim opis imprez organizowanych przez CKiR w okresie od stycznia do grudnia 2013 
r., zarówno w hali sportowej, jak i w podległych świetlicach wiejskich, wykaz zajęć sportowych 
kierowanych nie tylko do dzieci i młodzieŜy, ale równieŜ do osób dorosłych.  
Komisja stwierdza, Ŝe biorąc pod uwagę środki finansowe zaplanowane w budŜecie, imprez 
przeprowadzanych przez Centrum jest coraz więcej, a ich organizacja jest na odpowiednim 
poziomie.  
Przedstawiono takŜe sprawozdanie z działalności świetlic wiejskich z terenu Gminy Borne 
Sulinowo mających na celu integrację środowiska lokalnego, a które są miejscem 
przeprowadzania zorganizowanych inicjatyw lokalnych. Z przedłoŜonego sprawozdania wynika, 
Ŝe duŜa waga przywiązywana jest do dostosowania programów przygotowywanych przez 
instruktorów świetlic do preferencji i gustów lokalnej społeczności, a w szczególności spełniały 
oczekiwania ludzi młodych, oczywiście w miarę posiadanych przez CKiR środków finansowych.   
Cieszy równieŜ fakt wykonywanych prac remontowych w obiektach świetlic wiejskich, które  
w ramach moŜliwości finansowych Centrum były przeprowadzane na bieŜąco, zapewniając ich 
funkcjonowanie na poziomie niezbędnego minimum. 
 Tym niemniej komisja - podobnie jak w roku ubiegłym - zwraca uwagę na konieczność 
modernizacji parkietu na hali widowiskowo-sportowej w Bornem Sulinowie, która - z informacji 
uzyskanej od Dyrektora Centrum - powinna być wykonana jeszcze przed sezonem turystycznym, 
z uwagi na podpisane umowy najmu z grupami sportowymi spoza gminy na lipiec i sierpień 
2014r.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał 
opinię komisji o następującej treści: 
 "Komisja BudŜetowo-Gospodarcza zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności oraz  
z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji za rok 2013. W trakcie roku 
budŜetowego wystąpiły przekroczenia w niektórych pozycjach kosztów rodzajowych. 
Przekroczenia wystąpiły w poniŜszych pozycjach planu finansowego: 

1) zuŜycie energii cieplnej - na plan 88.750,00zł wykonano 96.772,42zł (przekroczono  
o 8.022,42 zł), 

2) pozostałe materiały - na plan 33.800,00zł wykonano 57.200,27zł (przekroczono  
o 23.400,27zł), 

3) usługi związane z organizacją imprez - na plan 303.440,49zł wykonano 354.111,47zł 
(przekroczono o 50.670,98zł), 

4) usługi remontowe - na plan 10.000,00zł wykonano 10.981,65zł (przekroczono o 981,65zł), 
5) opłaty - na plan 1.000,00zł wykonano 5.996,70zł (przekroczono o 4.996,70zł), 
6) wynagrodzenia ze stosunku umów cywilnoprawnych - na plan 57.000,00zł wykonano 

82.861,09 zł (przekroczono o 25.861,09zł). 
 

Przyczyny przekroczeń w powyŜszych pozycjach kosztowych planu finansowego zostały 
wyjaśnione, a nadwyŜkę kosztów poniesionych i przekroczonych w stosunku do planu pokryto  
w znacznej części przychodami własnymi wypracowanymi przez jednostkę. 

 Dzięki wypracowanym środkom własnym Centrum Kultury i Rekreacji pokryło 
dodatkowe koszty poniesione w 2013 r., które nie były przewidziane w planie finansowym 
jednostki, a dotyczyły głównie szeregu imprez, na organizację których nie było zabezpieczenia 
finansowego w przyznanej jednostce kwocie dotacji z budŜetu gminy. 

 Reasumując, Komisja BudŜetowo-Gospodarcza oceniła pozytywnie działalność Centrum 
Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, w tym wykonanie planu finansowego za 2013 rok.". 
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Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 

 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwrócił się do radnych, czy mają jakieś uwagi  
i pytania do sprawozdania z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie oraz 
przedstawionych opinii. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, Ŝe Rada 
Miejska w Bornem Sulinowie przyjęła sprawozdanie z działalności Centrum Kultury  
i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2013 rok. 
 

Po tym przystąpił do realizacji pkt 12 pn. „Przyjęcie raportu z wykonania Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo w 2013 roku”. 
 
 
Ad 12. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali sprawozdanie  
z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo w 2013 roku. 
PowyŜsze sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rozwoju o opinię na temat sprawozdania  
z realizacji przedmiotowego programu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię o następującej treści: 
 "Komisja Rozwoju nie wniosła uwag i oceniła pozytywnie podejmowane działania 
dotyczące profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, wychowawczej  
i zapobiegawczej w zakresie problematyki narkomanii. W sprawozdaniu szczegółowo opisano 
realizację zadań przyjętych do wykonania w Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. 
DuŜy nacisk połoŜono na organizację zajęć profilaktyczno-wychowawczych w świetlicach 
szkolnych oraz świetlicach wiejskich, a takŜe na organizację wolnego czasu dzieci  
i młodzieŜy. Zdaniem komisji najwaŜniejsze jest szerzenie profilaktyki zdrowego trybu Ŝycia 
wśród dzieci i młodzieŜy, a uczestnictwo dzieci i młodzieŜy we wszelkich organizowanych 
zajęciach jest alternatywą do efektywnego spędzania czasu wolnego. 
Cieszy fakt nawiązania współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną i Centrum Kultury  
i Rekreacji w Bornem Sulinowie w kwestii współorganizacji zajęć o charakterze profilaktycznym 
dla dzieci i młodzieŜy w czasie wolnym od nauki tj. w wakacje i ferie zimowe. 
Na podkreślenie zasługuje takŜe fakt zrealizowanych szkoleń dotyczących przeciwdziałania 
narkomani, w których uczestniczyli nauczyciele, pracownicy socjalni, funkcjonariusze 
Komisariatu Policji i StraŜy Miejskiej. Uczestnicy tych szkoleń pogłębili umiejętność wczesnego 
rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zaŜywania narkotyków  
i postępowania z osobami uzaleŜnionymi.". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania do 
sprawozdania z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo  
w 2013 roku. 
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Pytań nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, Ŝe Rada 
Miejska w Bornem Sulinowie przyjęła sprawozdanie z wykonania Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo w 2013 roku. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 13 pn. „Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w 2013 roku”. 
 
 
Ad 13. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe radni otrzymali sprawozdanie  
z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w 2013 
roku. 
PowyŜsze sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rozwoju o opinię na temat sprawozdania  
z realizacji przedmiotowego programu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię o następującej treści: 
 "Komisja Rozwoju nie wniosła uwag i oceniła pozytywnie działania  prowadzone w 2013 
roku przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie 
rozpatrywania zgłoszeń występowania przypadków przemocy domowej na terenie Gminy Borne 
Sulinowo. Zdaniem komisji Zespół Interdyscyplinarny działa aktywnie, podejmując 
natychmiastowe działania w rodzinach, w których występuje przemoc zarówno fizyczna jak  
i psychiczna. Do kaŜdego zgłoszenia powoływano grupy robocze, do których zadań naleŜała praca 
z rodziną dotkniętą przemocą, opracowanie i realizacja planu pomocy, monitorowanie, a takŜe 
dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin i efektów tych działań. Efektem działań 
mających na celu pomoc rodzinom, w których występowała przemoc, jest zakończenie  
w 8 przypadkach postępowania prowadzonego w ramach tzw. "Niebieskiej Karty". 
Zdaniem komisji duŜą rolę odgrywa praca psychoterapeuty zatrudnionego w Punkcie 
Konsultacyjnym dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, który w sposób profesjonalny 
przekazywał niezbędną wiedzę w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, korzystania 
z róŜnych instytucji słuŜących pomocą, a takŜe udzielał wsparcia osobom pokrzywdzonym  
w przezwycięŜeniu trudnych sytuacji Ŝyciowych.". 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania do 
sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w 2013 roku. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski oświadczył, Ŝe Rada 
Miejska w Bornem Sulinowie przyjęła sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w 2013 roku. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 14 pn. „Podjęcie uchwał w sprawach”. 
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Ad 14. 
Podjęcie uchwał. 
 
14.1 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie w związku z zarządzonymi wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego.  
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedmiotowym projekcie 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLI/493/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2014 r.  
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulinowie w związku z zarządzonymi wyborami posłów do Parlamentu 
Europejskiego została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
14.2 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego 
nr 2 przy ul. Orła Białego 3B w Bornem Sulinowie).  
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię  
o przedmiotowym projekcie uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XLI/494/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2014 r.  
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
14.3 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
uŜytkowania na okres do 5 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. przekazania w odpłatne uŜytkowanie dla CKiR nieruchomości stanowiących ogólnodostępne 
strefy rekreacyjne).  
Przypomniał, Ŝe do projektu uchwały została dzisiaj wprowadzona autopoprawka redakcyjna  
w § 1, zgodnie z którą po wyrazie "uŜytkowanie" dopisane jest "dla Centrum Kultury i Rekreacji 
w Bornem Sulinowie" oraz po wyrazie "nieruchomości" dopisane jest "stanowiące własność 
Borne Sulinowo". 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię  
o przedmiotowym projekcie uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLI/495/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2014 r.  
w sprawie uŜytkowania na okres do 5 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
14.4 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy 
na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. części 
nieruchomości zabudowanej tj. budynek po byłej wartowni o pow. uŜytk. 25,80m2, oznaczonej 
działką nr 39/3 w m. Borne Sulinowo). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię  
o przedmiotowym projekcie uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
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Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLI/496/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2014 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
14.5 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy 
na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
nieruchomości zabudowanej tj. budynek po byłej hydroforni o pow. uŜytk. 216m2, oznaczonej 
działką nr 125/2 w m. Jeleń). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię  
o przedmiotowym projekcie uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLI/497/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2014 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
14.6 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy 
na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. 
nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 10/4 w Bornem Sulinowie). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię  
o przedmiotowym projekcie uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
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Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLI/498/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2014 r.  
w sprawie dzierŜawy na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
14.7 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
ustanowienia pomnika przyrody (dąb szypułkowy rosnący na działce nr 3/1 obręb Juchowo, przy 
drodze powiatowej na odcinku Juchowo – Radacz). 
Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji 
Rozwoju o opinie o przedmiotowym projekcie uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLI/499/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2014 r.  
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 19 do protokołu. 
 
 
14.8 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy określenia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Borne Sulinowo. 
Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji 
Rozwoju o opinie o przedmiotowym projekcie uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
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Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLI/500/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2014 r.  
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
14.9 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy uchylenia 
uchwały w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości połoŜonych na 
terenie Gminy Borne Sulinowo. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię  
o przedmiotowym projekcie uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLI/501/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2014 r.  
uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości 
połoŜonych na terenie Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
14.10 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy opłaty 
prolongacyjnej. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię  
o przedmiotowym projekcie uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
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Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLI/502/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2014 r.  
w sprawie opłaty prolongacyjnej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do 
protokołu. 
 
 
14.11 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy nie 
wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 
rok 2015. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię  
o przedmiotowym projekcie uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLI/503/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2014 r.  
w sprawie nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budŜecie Gminy 
Borne Sulinowo na rok 2015 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do 
protokołu. 
 
 
14.12 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok (dot. zwiększenia 
dochodów o kwotę 843.661,16zł, zmniejszenia dochodów o kwotę 249.693,00zł oraz zwiększenia 
wydatków o kwotę 593.968,16zł). Po tym zwrócił się o opinie komisji. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLI/504/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2014 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
14.13 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy 
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2014-
2031. 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLI/505/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2014 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2014-2031 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 
Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 26 i nr 27 do protokołu. 
 
 
Po tym Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeszedł do realizacji pkt 15 
pn."Interpelacje, wnioski i zapytania radnych". 
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Ad 15. 
 
W punkcie sesji pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głos zabrali: 
 
− Radny Ryszard Cywiński powiedział, Ŝe dzisiaj dyskutowaliśmy o działalności Centrum 

Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie i przyjmowaliśmy sprawozdanie z działalności 
ubiegłorocznej. Przypomniał, Ŝe w świetlicy w Dąbiu funkcjonują 4 komputery, ale nie ma 
Internetu. UwaŜa, Ŝe w tej dobie wypadałoby w tym obiekcie Internet mieć i jeszcze w tym 
roku go doprowadzić. Ponadto uwaŜa, Ŝe naleŜałoby odświeŜyć park rozrywki, który 
funkcjonuje juŜ od 7 lat, gdyŜ niektóre jego elementy zagraŜają bezpieczeństwu. 
 

− Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski podziękował za przypomnienie i zapytał, czy 
ktoś z radnych chce jeszcze zgłosić jakieś interpelacje, wnioski i zapytania. 
 
Radni nie zabierali głosu. 
 
W związku z powyŜszym Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski udzielił głosu Pani 
Burmistrz. 
 

− Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odniosła się do dyskusji, jaka miała miejsce na 
ostatniej sesji, a dotyczyła nieodbywania zajęć z wychowania fizycznego w sali w Łubowie. 
Powiedziała, Ŝe zwróciła się do Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Łubowie z prośbą  
o wyjaśnienie tej sytuacji i ustosunkowanie się do tego zarzutu. Stwierdziła, Ŝe w kompetencji 
i obowiązkach dyrektora szkoły leŜy to, aby niezaleŜnie od trudności lokalowych takie zajęcia 
w szkole się odbywały. Poinformowała, iŜ Dyrektor szkoły ustosunkuje się do tego zarzutu na 
piśmie, ale chce, Ŝeby radnym dzisiaj na sesji wyjaśniła tę sprawę. Po tym odniosła się do 
innej sprawy, która osobiście ją bardzo zabolała. Na wstępie powiedziała, Ŝe tak jak sołtysi są 
jednostką pomocniczą i powinni wspomagać gminę w jej działaniach, tak dyrektorzy szkół 
równieŜ mają swój organ prowadzący, czyli gminę. Wszystkie sprawy mogą gminie zgłaszać  
i do wszystkich spraw się odnosić. Poinformowała, Ŝe po ostatniej sesji w "Głosie 
Koszalińskim" ukazał się artykuł, w którym redaktor sygnalizował nieszczęście, jakim jest 
niska temperatura w sali wiejskiej w Łubowie. Zwracając się do obecnej na sesji Pani Sołtys 
sołectwa Łubowo jako przedstawiciela mieszkańców sołectwa powiedziała, iŜ nie ma pretensji 
o to, Ŝe ten artykuł się ukazał, bo media mają prawo pisać o wszystkim, szczególnie jeŜeli są 
adresatem zaŜaleń mieszkańców. Dziwi jednak fakt robienia ze sprawy sensacji zwłaszcza na 
terenie szkoły. Sprawa awarii ogrzewania na sali była w sposób rzetelny i merytoryczny  
omawiana na sesji. Ma pretensje do Pani dyrektor poniewaŜ ten artykuł skserowała, 
powiększyła i wywiesiła do ogólnego wglądu w budynku szkoły twierdząc, Ŝe gimnazjaliści to  
osoby dorosłe, zainteresowane tą sytuacją. Nie wierzy w zapewnienia, Ŝe w ten sposób Pani 
dyrektor chciała poinformować rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół  
w Łubowie. Rolą Dyrektora jest w sposób rzetelny informowanie rodziców i uczniów  
o róŜnych bieŜących problemach, których wcale nie jest tak mało. Odbywa się to najczęściej 
podczas zebrań i apeli porządkowych w szkole. Nie wie i nie rozumie do dzisiaj, czemu ta 
sytuacja z wywieszaniem artykułu miała słuŜyć. Akurat w tym konkretnym przypadku gmina 
nie ponosi winy. Awarie zdarzają się wszędzie i naprawdę nie było powodu do robienia 
sensacji. Zwracając się do Dyrektora Zespołu Szkół w Łubowie powiedziała, Ŝe ta sytuacja nie 
powinna mieć miejsca. Po tym prosiła, aby udzielić głos Pani Dyrektor Zespołu Szkół  
w Łubowie, aby wyjaśniła jak odbywały się zajęcia podczas tych mrozów. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe porządek obrad nie przewiduje 
dyskusji w przedmiotowej sprawie i myśli, Ŝe do sprawy moŜemy wrócić na sesji, która 
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odbędzie się pod koniec kwietnia. Jeśli Dyrektor Zespołu Szkół przygotowała materiały  
w formie pisemnej, to bardzo chętnie Rada Miejska zapozna się z nimi. Po tym prosił, aby  
w bardzo syntetycznej formie je omówiła. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Łubowie Stanisława Płaszczyńska przypomniała, Ŝe 
najpowaŜniejszym zarzutem było to, Ŝe zajęcia się nie odbywały. W związku z tym bardzo 
krótko przekazała poniŜsze informacje: 
1. W klasie I szkoły podstawowej nie odbyło się 6 godzin w-f ze względu na przypadające  

w tych dniach święta i wyjazdy dzieci do teatru, w sali lekcyjnej odbyło się 5 godzin 
lekcyjnych (tematy poświęcone znaczeniu higieny w Ŝyciu, zabawom rytmicznym  
i zabawom ruchowym przy muzyce). 

2. W klasie II szkoły podstawowej nie odbyły się 4 godziny zajęć w-f, w sali lekcyjnej 
zorganizowano 4 zajęcia, bo akurat w tej sali znajduje się przyrząd do zabaw ruchowych. 

3. W klasach III-VI szkoły podstawowej, które prowadzi jeden nauczyciel, lekcje na salach 
lekcyjnych zostały przeprowadzone w kaŜdej klasie po 2 godziny lekcyjne i były 
poświęcone tematom: Mój ulubiony sport, Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej kobiet, 
Olimpiada zimowa 2014, 112-nagły wypadek i bezpieczeństwu podczas ferii zimowych. 
Pozostałe zajęcia były prowadzone na boisku szkolnym, na boisku wiejskim, w terenie, na 
sali wiejskiej (gdy temperatura pozwalała tam wejść), na korytarzu szkolnym, w sali do 
gimnastyki korekcyjnej. 

4. W gimnazjum w klasie I w sali lekcyjnej zostało przeprowadzonych 7 godzin lekcyjnych, 
w klasie II - 9 godzin, w klasie III - 9 godzin. Pozostałe zajęcia odbywały się na boisku 
szkolnym, boisku wiejskim, w sali wiejskiej, na korytarzu i w salce korekcyjnej. Tematami 
zajęć w sali lekcyjnej były: "Ruch to zdrowie" - pogadanka, "Stres w sporcie" - pogadanka, 
przepisy dotyczące tenisa stołowego, piłki koszykowej, unihokeja, piłki siatkowej, 
pogadanka na temat uŜywek, piłki ręcznej oraz flagi i znicza olimpijskiego. 

Powiedziała, Ŝe relacjonuje to tak, jak przygotowali nauczyciele, których prosiła  
o przygotowanie takich sprawozdań po rozmowie z Panią Burmistrz i po tym co usłyszała na 
poprzedniej sesji. 
 
Sprawozdania z realizacji lekcji wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Łubowie 
stanowią załączniki nr 28, 29, 30 i 31 do protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iŜ Pani Dyrektor zauwaŜyła, Ŝe są 
to sprawozdania, które jej przedłoŜyli nauczyciele. Zapytał, czy osobiście weryfikowała te 
dane. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Łubowie Stanisława Płaszczyńska odpowiedziała, Ŝe w dziennikach 
lekcyjnych tematy są zapisane i są realizowane. Uczniów, którzy ćwiczą na korytarzach, 
którzy ćwiczyli przy stołach pingpongowych, w sali i na boisku widziała osobiście. Te dane 
zgadzają się ze stanem faktycznym. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zapytał jeszcze raz, czy te dane weryfikowała 
osobiście. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Łubowie Stanisława Płaszczyńska odpowiedziała, Ŝe tak. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, iŜ myśli, Ŝe w przyszłości Rada 
Miejska powróci do tego problemu i będziemy się tym zajmować. Po tym zwrócił się do 
radnych, czy mają jakieś pytania w tej sprawie. 
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Radny Zbigniew Adamczyk zapytał, co to znaczy, Ŝe jest niska temperatura. Słyszał 
wcześniej, Ŝe temperatura na sali wynosiła 13oC i dla niego to nie jest niska temperatura. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski stwierdził, Ŝe zgodnie z porządkiem obrad  
w tej kwestii nie przewidujemy dyskusji. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Łubowie Stanisława Płaszczyńska zwracając się do 
Wiceprzewodniczącego RM Dariusza Czerniawskiego powiedziała, iŜ jeŜeli radny wyjdzie  
z tej sali ze świadomością, Ŝe w szkole w Łubowie nie odbywają się zajęcia, bo tam jest 13oC, 
to to będzie nieprawda, bo tam było 4oC i 8oC. W takich warunkach nie pozwala na to przepis, 
Ŝeby dyrektor wpuścił taką grupę. Powiedziała, iŜ rozumie, Ŝe Państwo mnie nie lubicie  
i obserwuje pewien sposób działania, który nie do końca przystoi powadze instytucji. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski zwracając się do Pani Dyrektor Zespołu Szkół 
w Łubowie powiedział, Ŝe czasami warto się ugryźć w język niŜ powiedzieć o dwa słowa za 
duŜo. Na koniec powiedział, iŜ myśli, Ŝe Rada Miejska będzie w przyszłości zajmować się tym 
problemem dociekliwie i akuratnie. 

 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski przeszedł do realizacji pkt 16 pn. "Ustalenie 
terminu następnej sesji". 
 
 
Ad 16. 
 
Wiceprzewodniczący RM Dariusz Czerniawski poinformował, Ŝe następna sesja odbędzie się na 
koniec kwietnia 2014 r., a o dokładnym terminie radni zostaną powiadomieni w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 
 
Ponadto przypomniał radnym o obowiązku składania oświadczeń majątkowych za rok 2013. 
 
 
Ad 17. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Wiceprzewodniczący RM Dariusz 
Czerniawski zamknął XLI Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 15.30. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
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