
P R O T O K Ó Ł   Nr  XLVIII/2014  

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 25 września 2014 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 25 września 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, 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 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. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 
w pkt 14 pn. Podjęcie uchwał – projektów uchwał w sprawach: 
1) zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na okręgi wyborcze oraz 

ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu - jako ppkt 19 
(projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję BudŜetowo-Gospodarczą); 

2) ustanowienia pomników przyrody - jako ppkt 20 (projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie przez Komisję Rozwoju i Komisję BudŜetowo-Gospodarczą); 

3) zmieniającej uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie przez Gminę Borne Sulinowo 
aportu środków trwałych do spółki pod nazwą "Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością" w Bornem Sulinowie (projekt uchwały został 
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję BudŜetowo-Gospodarczą) - jako ppkt 21. 

Powiedziała równieŜ, Ŝe wprowadza autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia 
zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok, które to zmiany nie były omawiane na 
posiedzeniach komisji. Autopoprawka dotyczy wprowadzenia zmian po stronie dochodów  
i wydatków i spowoduje zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na 
lata 2014-2031. Zaznaczyła, Ŝe powyŜsza autopoprawka nie wpłynie na Ŝadne wskaźniki. 
 
Innych propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie zgłoszone przez Burmistrza 
Bornego Sulinowa wnioski dotyczące wprowadzenia do porządku sesji trzech projektów uchwał 
oraz autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2014 rok: 
− za głosowało 13 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 września 2014 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady Miejskiej (Nr XLV/2014 z 23.06.2014 r.,  

Nr XLVI/2014 z 26.06.2014 r. i Nr XLVII/2014 z 11.09.2014 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. Opieka zdrowotna w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń medycznych w 2013 roku, 

kontrakty na 2014 rok, problemy i zamierzenia na przyszłość. 
10. Informacja na temat funkcjonowania 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) oraz podjętych działań uzdrowienia sytuacji finansowej 
Spółki i wprowadzenia działań naprawczych w kierunku minimalizacji strat. 

11. Informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 
Borne Sulinowo. 

12. Ocena wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2014 roku.  
13. Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2014 roku. 
14. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem 
Sulinowie; 

2) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
mieszkalnego nr 10 połoŜonego przy ul. Jeziornej 3 w m. Borne Sulinowo); 

3) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej oznaczonej działką nr 29  połoŜonej w m. Śmiadowo); 

4) dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 409/1 połoŜonej w m. Krągi); 

5) dzierŜawy na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. części budynku magazynowo-garaŜowego tj. 47 m2 wraz z gruntem wyodrębnionego  
z działek nr 7/244 i 7/390, połoŜonego przy ul. Towarowej w m. Borne Sulinowo); 

6) dzierŜawy na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
(dot. budynku magazynowo-garaŜowego połoŜonego na działce nr 89/156 przy ul. Wojska 
Polskiego w m. Borne Sulinowo); 

7) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów  
i granic obwodów szkolnych na terenie Gminy Borne Sulinowo; 

8) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół 
podstawowych i granic ich obwodów na terenie Gminy Borne Sulinowo; 

9) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Borne Sulinowo; 

10) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo; 

11) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty; 
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12) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

13) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych; 

14) utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie w związku z zarządzonymi wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików 
województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów  
i prezydentów miast; 

15) wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie ze struktur 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie i utworzenia 
odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Borne Sulinowo pod nazwą Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Bornem Sulinowie; 

16) określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne  
w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borne 
Sulinowo oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat; 

17) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok; 
18) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2014-2031; 
19) zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na okręgi wyborcze oraz 

ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu; 
20) ustanowienia pomników przyrody; 
21) zmieniającej uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie przez Gminę Borne 

Sulinowo aportu środków trwałych do spółki pod nazwą "Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w Bornem Sulinowie. 
 

15. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
16. Ustalenie terminu następnej sesji. 
17. Zamknięcie sesji. 
 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe 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 Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe protokoły poprzednich Sesji Rady 
Miejskiej Nr XLV/2014 z 23.06.2014 r., Nr XLVI/2014 z 26.06.2014 r. i Nr XLVII/2014  
z 11.09.2014 r. były wyłoŜone do wglądu i radni mieli moŜliwość zapoznania się z ich treścią. 
Zapytał, czy są uwagi do protokołów. 
 
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołów Nr XLV/2014 z 23.06.2014 r., Nr XLVI/2014 z 26.06.2014 r.  
i Nr XLVII/2014 z 11.09.2014 r.: 
− za głosowało 13 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Protokoły Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XLV/2014 z 23.06.2014 r.,  
Nr XLVI/2014 z 26.06.2014 r. i Nr XLVII/2014 z 11.09.2014 r. zostały przyjęte 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. 
 
Temat nie był omawiany z uwagi na nieobecność radnych powiatowych z terenu Gminy Borne 
Sulinowo.  
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poinformował, Ŝe dzisiaj odbywa się Sesja Rady 
Powiatu w Szczecinku. 
 
Po tym 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 dwa posiedzenia, na których: 
1. Oceniono funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem 

Sulinowie, w tym działania naprawcze w kierunku minimalizacji strat. 
2. Zapoznano się z informacją na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w Gminie Borne Sulinowo. 
3. Oceniono realizację budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2014 roku. 
4. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa na dzień 11 września 2014 r., 
oraz sesji zwołanej na dzień 25 września br. 
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Komisja Rozwoju odbyła jedno posiedzenie, 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) oraz podjętych działań uzdrowienia sytuacji finansowej Spółki  
i wprowadzenia działań naprawczych w kierunku minimalizacji strat. 

2. Opieka zdrowotna w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń medycznych w 2013 roku, 
kontrakty na 2014 rok, problemy i zamierzenia na przyszłość. 

3. Ocena wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2014 r. w zakresie działania 
komisji. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
1) wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie ze struktur 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie i utworzenia 
odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Borne Sulinowo pod nazwą Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Bornem Sulinowie; 

2) określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne  
w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borne 
Sulinowo oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat; 

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

4) ustanowienia pomników przyrody. 
 
Komisja Rewizyjna odbyła dwa posiedzenia, na których rozpatrzyła skargę na działania Dyrektora 
Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, złoŜoną przez mieszkańców wsi Piława oraz 
dokonała analizy wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2014 r. 
 
W okresie międzysesyjnym odbyła się takŜe sesja Rady Miejskiej zwołana na wniosek Burmistrza 
Bornego Sulinowa. 
Tematem tej sesji było podjęcie uchwał w sprawach: 
1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2014; 
2) zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 

operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. "Urządzenie 
placu zabaw przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie"; 

3) zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 pt. "MontaŜ oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł 
odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo"; 

4) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok; 
5) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2014-2031; 
6) wyraŜenia zgody na wniesienie przez Gminę Borne Sulinowo aportu środków trwałych do 

spółki pod nazwą "Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością" w Bornem Sulinowie; 

7) podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie środków finansowych w budŜecie Gminy 
Borne Sulinowo na 2015 rok z przeznaczeniem  na udzielenie Powiatowi Szczecineckiemu 
pomocy finansowej na realizację zadania finansowania remontu drogi powiatowej. 

 
W dniu 30 sierpnia br. radni uczestniczyli w Gminnych DoŜynkach, które odbyły się  
w miejscowości Krągi.". 
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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. "Opieka zdrowotna  
w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń medycznych w 2013 roku, kontrakty na 2014 
rok, problemy i zamierzenia na przyszłość". 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali informację na temat 
opieki zdrowotnej w Gminie Borne Sulinowo.  
PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rozwoju o przedstawienie opinii. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię Komisji Rozwoju o treści: 

"Po zapoznaniu się z informacją pisemną dotyczącą stanu opieki zdrowotnej w Gminie 
Borne Sulinowo, realizacji świadczeń medycznych w 2013 roku, kontraktów na 2014 rok, 
problemów i zamierzeń na przyszłość, Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła funkcjonowanie 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie. 

 W 2014 roku ilość zakontraktowanych i wysokość finansowania świadczeń na działające 
w Zespole poradnie specjalistyczne, a mianowicie: okulistyce, połoŜnictwie i ginekologii, 
neurologii, otolaryngologii, dermatologii i wenerologii oraz chirurgii ogólnej, nie uległa większym 
zmianom w stosunku do roku ubiegłego. Niepokojącym jednak zjawiskiem jest brak świadczenia 
usług w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji leczniczej. NaleŜy więc podjąć działania - oczywiście 
w zakresie moŜliwości i uprawnień - w celu przywrócenia świadczenia ww. usług. 

Problemem nadal jest brak dostępu do usług stomatologicznych w ośrodkach zdrowia  
w Łubowie i w Silnowie. Dlatego zdaniem komisji - jeśli jest to moŜliwe - naleŜy podjąć starania 
o przyznanie limitu punktów na świadczenia stomatologiczne w wiejskich ośrodkach zdrowia, 
celem przywrócenia do działalności gabinetów stomatologicznych. 

Komisja uwaŜa, iŜ powinno pokłonić się nad zwiększeniem częstotliwości przyjmowania 
pacjentów przez lekarza pediatrę, aby była moŜliwość częstszych konsultacji z lekarzem tej 
specjalności. Komisja zdaje sobie sprawę, iŜ koszty działalności lekarza pediatry ponosi tut. 
Zespół Opieki Zdrowotnej a nie Narodowy Fundusz Zdrowia, ale zadaniem publicznego zakładu 
jest zapewnienie  dostępności świadczeń, a jest taka potrzeba. 

Cieszy komisję fakt unormowania sytuacji związanej z zabezpieczeniem podstawowej 
opieki medycznej w Ośrodku Zdrowia Bornem Sulinowie poprzez zatrudnienie na umowę-
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kontrakt drugiego lekarza rodzinnego. Zdaniem komisji naleŜałoby usprawnić i skorygować 
system rejestracji pacjentów w przychodni w Bornem Sulinowie. 

Pozytywnie oceniono działania profilaktyczne na rzecz mieszkańców gminy, prowadzone 
poprzez realizację programów profilaktycznych i wykonywanie szczepień ochronnych.  

Ponadto doceniono fakt podejmowanych działań w zakresie przeprowadzonych remontów 
i podniesienia standardu ośrodków zdrowia na terenie Gminy Borne Sulinowo, które to zadania 
zostały wykonane w większości ze środków własnych Zespołu Opieki Zdrowotnej. Cieszy fakt 
systematycznego doposaŜania w niezbędny sprzęt ułatwiający działalność bieŜącą i starania  
w zakresie wdroŜenia Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2008 w celu certyfikacji 
jakości pracy placówki.". 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe gościmy dzisiaj Dyrektora Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie Pana Marka Dobrowolskiego, w związku z tym zwrócił 
się do radnych czy ktoś chce zabrać głos. 
 
Radny Dariusz Palicki poinformował, Ŝe opinia Komisji Rozwoju została wydana na podstawie 
pisemnej informacji przedstawionej przez Dyrektora Zespołu, gdyŜ Pan Dyrektor nie uczestniczył 
w posiedzeniu komisji. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował za wyjaśnienie i udzielił głosu 
Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie. 
 
Dyrektor SP ZOZ w Bornem Sulinowie Marek Dobrowolski odniósł się do problemów 
przedstawionych w opinii Komisji Rozwoju, szczególnie braku usług w zakresie fizjoterapii  
i rehabilitacji leczniczej. Powiedział, Ŝe jest to sprawa ogólnopolska i nie występuje tylko u nas. 
W zakresie fizjoterapii i rehabilitacji leczniczej zaostrzono tak wymagania, Ŝe właściwie 90% 
podmiotów nie było w stanie ich spełnić. W konsekwencji, gdy NFZ zorientował się, Ŝe nie będzie 
miał z kim kontraktować, zaproponowano wszystkim pisanie odwołań. Takie odwołanie zostało 
napisane i dzisiaj zgodzi się na warunkowe przywrócenie fizjoterapii, w której nigdy nie spełnimy 
wymagań, bo nie ma dodatkowo dwóch 40 m sal. Tym niemniej dodał, Ŝe fizjoterapia w Bornem 
Sulinowie jest w dobrym zakresie, bo jest w Rewitalu i w DPS-ie. Co do rehabilitacji lekarskiej,  
o którą walczono jak lwy, mimo pozytywnych negocjacji i zakwalifikowania do ostatecznego 
konkursu, takiego kontraktu nie dostali. To był powód, dla którego zdecydowano o wystąpieniu  
o certyfikację ISO, gdyŜ punkty certyfikacyjne zwiększają pozycję w rankingu. Poinformował, Ŝe 
wczoraj zakończono audyt zewnętrzny, który zakończył się pozytywnie i w ciągu 3 tygodni ten 
certyfikat ma być formalnie nadany. Odnosząc się do stomatologii powiedział, Ŝe sprawa toczy się 
juŜ od kilku lat i nie ma najmniejszej szansy na to, Ŝeby w ośrodkach zdrowia w Łubowie  
i w Silnowie był stomatolog. Minimalny czas pracy stomatologa w jednym punkcie, gdzie moŜna 
dostać kontrakt, wynosi 15 godzin. W przypadku Łubowa 15 godzin to jest 7,5 tysiąca punktów, 
lecz w tej placówce nie zostało wykorzystane więcej jak 2,5 tysiąca punktów. Tak samo jest  
w Silnowie. W związku z tym nie moŜemy dostać 2 godz. czy 4 godz. tygodniowo, bo takich 
kontraktów nie ma i juŜ nie będzie. Stwierdził, Ŝe przynajmniej przez następne 5 lat na pewno 
Łubowo i Silnowo stomatologii mieć nie będą, chyba Ŝe ktoś będzie chciał wydzierŜawić  
i uruchomić prywatną praktykę. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska poinformowała, Ŝe Pan Piotr Kujawa jest członkiem 
Rady Nadzorczej w Zachodniopomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu 
Zdrowia w Szczecinie i próbował negocjować zmianę kontraktu  dla Powiatu Szczecineckiego. 
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Piotr Kujawa powiedział, Ŝe kontrakty są rozpatrywane w skali powiatu jeŜeli chodzi  
o rehabilitację. Poinformował, Ŝe Powiat Szczecinecki i tak wyszedł bardzo korzystnie na tle 
innych powiatów, poniewaŜ kontrakty ma Borne Sulinowo (rehabilitacja w SM), Szczecinek (2 
podmioty), Biały Bór i Barwice. Nie dostała kontraktu tylko Grzmiąca, ale oni nie spełnili 
Ŝadnych warunków. Tak jak Dyrektor ZOZ powiedział przepisy co do wymogów zostały 
zaostrzone, a jednocześnie powstały podmioty duŜe, które spełniają te warunki m.in.  
w Szczecinku. Kontrakty zostały zawarte na 5 lat, a to teŜ jest ewenement, bo normalnie dyrektor 
oddziału wojewódzkiego NFZ ma prawo zawierać kontrakty na 3 lata. Aby zawrzeć kontrakt na 5 
lat, musi mieć zgodę Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku naszego 
województwa to nastąpiło ze względów róŜnych, a m.in. dla dobra podmiotów, bo jak podmioty 
mają kontrakt na 5 lat mogą planować zakup sprzętu, kredyty itd., czyli mają jakąś pewność 
gospodarczą. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował za dodatkowe informacje i zapytał, czy 
ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował Dyrektorowi SP ZOZ w Bornem 
Sulinowie za przybycie i udzielenie informacji wszelkich. 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 10 pn. "Informacja na temat funkcjonowania 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) oraz podjętych działań 
uzdrowienia sytuacji finansowej Spółki i wprowadzenia działań naprawczych w kierunku 
minimalizacji strat". 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poinformował, iŜ radni otrzymali sprawozdanie  
z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie za 2013 
rok.  
PowyŜsze sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do komisji Rady Miejskiej o przedstawienie opinii. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przedstawił opinię komisji  
w brzmieniu: 
"Analizując sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o.  
w Bornem Sulinowie za 2013 rok komisja stwierdza, Ŝe zostało ono sporządzone w sposób 
czytelny, bowiem kaŜdy dział prowadzonej działalności jest opisany tj. gospodarka ciepłownicza, 
gospodarka odpadami, gospodarka komunalna, gospodarka mieszkaniowa i usługi pozostałe. 
 Z przedłoŜonego rachunku zysków i strat wynika, Ŝe Spółka na koniec 2013 r. osiągnęła 
zysk w wysokości 163.127,38 zł. Jednak w sprawozdaniach finansowych za lata 2011-2013 
wykazywana jest strata ciągniona w łącznej kwocie 680.393,03 zł. Komisja przypomina, Ŝe za lata 
2010-2012 strata ciągniona wynosiła 1.043.520,41 zł.  
Komisja na posiedzeniu uzyskała informację, iŜ oprócz zysku, który Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych osiągnęło za 2013 rok, Spółka równieŜ dokonała zakupu sprzętu niezbędnego do 
lepszej i efektywniejszej realizacji zadań wynikających z prowadzonej działalności. 
Wypracowany przez Spółkę zysk został osiągnięty dzięki podjętym przez Zarząd Spółki 
działaniom naprawczym, a mianowicie: zakup zrębki na korzystnych warunkach i monitoring na 
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kotłowni przy dostawach zrębki, zatrudnianie pracowników w ramach prac interwencyjnych, 
racjonalizacja kosztów w wydatkach związanych z wykonywaniem zlecanych przez gminę zadań 
z zakresu gospodarki komunalnej. 
Z uzyskanych informacji wynika równieŜ, Ŝe Spółka posiada płynność finansową, zobowiązania 
za faktury oraz z tytułu zaciągniętych kredytów, poŜyczek i leasingu regulowane są terminowo. 
Niezwykle waŜnym dla Spółki jest systematyczne przejmowanie majątku od Gminy Borne 
Sulinowo, co w chwili obecnej jest duŜym mankamentem. Dlatego komisja uwaŜa za celowe 
sukcesywne dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w majątek, w oparciu  
o który prowadzi działalność. W znaczny sposób wpłynie to na poprawę funkcjonowania Spółki  
w kwestii finansowej. Poprawa sytuacji finansowej w spółce nie byłaby moŜliwa bez pomocy 
finansowej Gminy Borne Sulinowo w latach ubiegłych m.in. przez pokrycie części strat spółki  
z ubiegłych lat z budŜetu Gminy Borne Sulinowo. Znaczną pomocą dla Spółki są pracownicy 
zatrudniani w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, którzy wykonują szereg prac 
niezbędnych dla potrzeb Spółki m.in. przy pozyskiwaniu zrębki. 
 Komisja popiera podjęte przez Zarząd Spółki działania w kierunku minimalizacji strat  
i osiągnięcia płynności finansowej, a mianowicie analizę przychodów oraz ponoszonych kosztów 
w celu ich minimalizacji, które są głównym źródłem dopływu środków finansowych. 
Ponadto racjonalne odnawianie wyeksploatowanego technicznie majątku Spółki pozwoli na 
osiągnięcie wysokiego poziomu technicznego i organizacyjnego Spółki, a tym samym korzystnie 
wpłynie na jakość świadczonych usług. Zdaniem komisji niezbędne jest takie funkcjonowanie 
Spółki by corocznie była w stanie wypracować zysk, który będzie przeznaczony na niezbędne 
remonty i doposaŜenie w niezbędny sprzęt. 
 Reasumując, Komisja BudŜetowo-Gospodarcza pozytywnie oceniła funkcjonowanie 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie za 2013 rok.". 
Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię 
komisji w brzmieniu: 

" Komisja Rozwoju szczegółowo zapoznała się z przedstawionym przez Prezesa Zarządu 
sprawozdaniem na temat działalności i funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie za 2013 rok. Informacja zawiera szczegółowy opis sytuacji 
finansowej Spółki oraz charakterystykę prowadzonej działalności w rozbiciu na poszczególne 
działy. 
 Przeanalizowano sprawozdanie oraz uzyskano wyczerpujące dodatkowe informacje od 
Prezesa Zarządu PUK-u. Zwrócono uwagę na fakt nie posiadania wielkiego majątku spółki, co 
utrudnia działalność ze względu na małą wiarygodność spółki wśród partnerów biznesowych. Są 
czynione wspólne działania Zarządu oraz właściciela Spółki czyli gminy, aby zmienić ten stan 
poprzez wniesienie środków trwałych i podniesienie kapitału zakładowego Spółki. 
NajwaŜniejszym obszarem działalności Spółki jest ciepłownictwo dlatego komisja skupiła się 
najbardziej na tej działalności. Zwrócono uwagę na specyfikę Bornego Sulinowa w aspekcie 
odbioru ciepła wynikającego z usytuowania zabudowy mieszkalnej, duŜe odległości pomiędzy 
budynkami, co powoduje wyŜsze straty ciepła - do 20%, przy 10 - 12% w innych 
miejscowościach. Odnotowano fakt zuŜycia mniejszej ilości paliwa (zrębki) mimo niewielkiego 
zwiększenia produkcji ciepła, jak okazało się jest to wynik lepszej jakości paliwa. Jest to równieŜ 
efekt pozyskiwania paliwa przez Spółkę we własnym zakresie - około 30%, które wykazuje lepszą 
jakość. Jest to pochodna zmian w działalności Spółki, które sugerowała komisja, jak równieŜ i inni 
radni, aby poszerzyć działalność spółki i podjąć próbę pozyskiwania paliwa we własnym zakresie. 
Z duŜą satysfakcją członkowie komisji usłyszeli informację, Ŝe podejmuje się starania mające na 
celu magazynowanie i gromadzenie znacznych ilości paliwa, co powoduje zwiększenie 
bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie zapewnienia płynności dostaw energii cieplnej  
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w określonym dłuŜszym przedziale czasowym. Pocieszającym jest fakt, iŜ Spółka nie przewiduje 
zmian w zakresie wzrostu cen taryfy.  

Członkowie komisji zauwaŜyli trudności finansowe związane z działalnością Spółki  
w poprzednich latach i dług ciągniony, który utrudnia prowadzenie bieŜącej działalności  
i niekorzystnie wpływa na ocenę sytuacji Spółki przez instytucje finansowe. Wynik finansowy za 
rok 2013 napawa małym optymizmem, gdyŜ pojawił się zysk wypracowany przez spółkę, ale 
jednak w niektórych obszarach działalności pojawiają się jeszcze straty i naleŜałoby podjąć 
działania w celu ich minimalizacji lub całkowitego uniknięcia. 
 Mimo trudnej sytuacji finansowej Spółka modernizuje i uzupełnia sprzęt, a na podkreślenie 
zasługuje fakt, iŜ czyni to próbując pozyskać partnerów lub sięgać po środki zewnętrzne. Zdaniem 
komisji działania te spowodują w najbliŜszej perspektywie obniŜenie kosztów i większą 
efektywność świadczonych usług. 
 Członkowie komisji po rozmowie z Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych w Bornem Sulinowie dostrzegają pozytywy w dąŜeniu do poprawy rentowności 
Spółki poprzez wdraŜanie w Ŝycie róŜnych pomysłów, poprawę jakości w funkcjonowaniu firmy 
oraz systematyczny kontakt z przedstawicielem właściciela Spółki.  
 Tym niemniej komisja zauwaŜa niedoskonałości w funkcjonowaniu pewnych sfer 
działalności Spółki, jednak po rozmowie z Prezesem Zarządu widać wizję, pomysł na zmianę  
i wyjście naprzeciw oczekiwaniom usługobiorców. Spółka dostosowuje się do realiów rynku, 
modernizuje i uzupełnia sprzęt niezbędny do pełniejszej i wydajniejszej realizacji zadań 
wynikających z prowadzonej działalności. 
 Pozytywnym objawem działalności w sferze komunalnej jest podjęcie próby 
uporządkowania sytuacji na cmentarzach, dlatego działania w kierunku inwentaryzacji  
i uporządkowania systemu pochówku komisja uznała za zmierzające w dobrym kierunku. 
 Komisja Rozwoju - biorąc pod uwagę wszystkie problemy w bieŜącej działalności - widzi 
w następnych latach przy sprzyjających okolicznościach moŜliwość na rozwój i prawidłowe 
funkcjonowanie Spółki. Zwiększanie kompetencji załogi i systematyczna poprawa jakości 
świadczonych usług powinna sprzyjać rozwojowi Spółki. 
 Reasumując Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła działalność Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych w zakresie świadczonych usług na rzecz mieszkańców, jak równieŜ działania  
w sferze organizacyjnej Spółki.". 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
 
Radny Dariusz Czerniawski zwrócił się do Prezesa Zarządu PUK Spółki z o.o. z następującymi 
pytaniami: 
1) na co zostanie przeznaczony wypracowany za 2013 rok zysk, przy istniejącej stracie 

ciągnionej za 2011 i 2012 rok, 
2) czy przedsiębiorstwo jest zaopatrzone w olej opałowy w przypadku bardzo niskich temperatur 

w sezonie zimowym. 
 

Prezes Zarządu PUK Piotr Kujawa odpowiedział, Ŝe Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę 
o przekazaniu zysku za 2013 rok w celu pokrycia straty. Odnosząc się do kwestii zaopatrzenia  
w olej opałowy powiedział, iŜ ma nadzieję, Ŝe nie zdarzy się taki moment, w którym będzie trzeba  
uŜyć kotłów olejowych. Natomiast, jeŜeli byłaby taka potrzeba to posiada zapas oleju opałowego 
w ilości 7000 l. Myśli, Ŝe w przypadku skrajnych temperatur ta ilość wystarczy, aczkolwiek 
poprawili trochę sprawność kotłów i myśli, Ŝe musiałyby być temperatury rzeczywiście poniŜej 25 
stopni, Ŝeby te kotły sobie nie poradziły. Zaznaczył, Ŝe jak dojdzie odbiorców trzeba będzie 
myśleć o dalszej modernizacji kotłowni. O odbiorców zabiegają, bo jak jest ich więcej, to jest 
niŜsza taryfa i lepszy efekt. 
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Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 11 pn. "Informacja na temat 
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Borne Sulinowo". 
 
 
Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali sprawozdanie z realizacji 
zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Borne Sulinowo w okresie 
od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. 
PowyŜsze sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Po tym zapytał, czy ktoś z radnych w tej sprawie chciałby zabrać głos. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 12 pn. "Ocena wykonania 
budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2014 roku". 
 
 
Ad 12. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali sprawozdanie Burmistrza 
Bornego Sulinowa z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2014 r. 
Informacja o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2014 r. stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do przewodniczących komisji Rady Miejskiej o przedstawienie opinii na temat 
wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2014 r. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Gorgol przeczytał opinię komisji o następującej 
treści: 

"Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 18 września 2014 r. analizowała wykonanie 
budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2014 r. na podstawie informacji o przebiegu 
wykonania budŜetu, przedstawionej przez Burmistrza Bornego Sulinowa. 
Analizując sprawozdania tabelaryczne z wykonania budŜetu 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 budŜetu gminy za I półrocze 2014 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 budŜetowe na plan 37.316.694,59zł zrealizowano w kwocie 18.621.269,81zł,  
co stanowi 49,90% wykonania. 
Dochody bieŜące na plan 33.457.118,03zł wyniosły 17.543.208,74zł, co stanowi 52,43% planu. 
Dochody majątkowe na plan 3.859.576,56zł wyniosły 1.078.061,07zł, co stanowi 27,93% planu. 
Wydatki budŜetowe na plan 35.780.925,94zł wykonano w kwocie 17.117.107,77zł,  
co stanowi 47,84% wykonania. 
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Wydatki bieŜące na planowane 32.607.332,08zł wyniosły 16.690.747,80 zł, co stanowi 51,19% 
planu. 
Wydatki majątkowe na planowane 3.173.593,86zł wyniosły 426.359,97zł, co stanowi 13,43% 
planu. 
Komisja Rewizyjna stwierdza, Ŝe 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 niŜ 50% po stronie dochodów. PowyŜsze 
przypadki zostały opisane w wyjaśnieniach zawierających przyczyny ich powstania. 
Ogółem budŜet Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2014 r. zamknął się nadwyŜką 
w wysokości 1.504.162,04zł, która została przeznaczona na spłatę kredytów i poŜyczek.  
Niepokój komisji budzi niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaŜy mienia gminnego, które 
na plan 1.197.220,00zł zrealizowano w kwocie 87.910,00zł, co stanowi 7% planu.  
Zdaniem komisji plan dochodów ze sprzedaŜy mienia nie zostanie zrealizowany, na co wpływ ma 
zastój na rynku nieruchomości będącym skutkiem kryzysu gospodarczego.  
W związku z powyŜszym komisja uwaŜa za wskazane dokonanie zmniejszenia dochodów  
z tego tytułu w tegorocznym budŜecie gminy. 
Niskie wykonanie dochodów, podobnie jak w roku ubiegłym, nastąpiło takŜe z tytułu wpływów  
z nałoŜonych mandatów karnych, bowiem na plan 250.000,00zł wykonano tylko 42.947,36zł, co 
stanowi 17% planu.  
Z wyjaśnienia Skarbnika Gminy wynikało, Ŝe powyŜsze jest skutkiem tego, iŜ fotoradar nie działał 
od marca do maja 2014r. z uwagi na czynności legalizacyjne przeprowadzane przez uprawnioną 
firmę. Zdaniem komisji i w tym przypadku konieczne będzie zmniejszenie dochodów z tego 
tytułu. 
DuŜą bolączką od wielu lat jest bardzo niskie wykonanie dochodów z tytułu wypłaconych zaliczek 
alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. W I półroczu 2014 r. na plan 894.789,00zł dochody 
z tego tytułu wykonano w kwocie 13.450,01zł, co stanowi 2% planu. Natomiast naleŜności gminy 
z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2014r. wyniosły 1.471.005,07zł. Pomimo podejmowanych przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej starań i działań w zakresie odzyskania naleŜności  
z tego tytułu, a kwoty te są ściągane przez Komorników, zwrócone kwoty są niewielkie. 
Sytuacja ta jednak jest niezaleŜna od Ośrodka, gdyŜ w skali kraju zwrot naleŜności przez 
dłuŜników alimentacyjnych jest generalnie problemem. 
Komisja analizowała takŜe tabelaryczne zestawienie naleŜności za I półrocze 2014 r. Ogółem 
kwota naleŜności wymagalnych wyniosła 5.102.959,43zł. Z omówienia wykonania budŜetu gminy 
wynika, Ŝe największe naleŜności występują z tytułu podatku od nieruchomości tj. 2.626.859,64zł, 
a z kwoty tej około 1 mln zł stanowią podatki, gdzie jest prowadzone długotrwałe postępowanie 
egzekucyjne. W wyniku postępowania egzekucyjnego do końca czerwca 2014 r. tytułem 
zaległości z lat ubiegłych odzyskano środki finansowe w kwocie 157.337,82zł. 
W celu likwidacji zaległości z tytułu podatków i opłat, w I półroczu 2014r. wystawiono 181 
tytułów  wykonawczych oraz 728 upomnień, w tym 508 szt. na zaległości z tytułu podatków  
i 220 szt. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.  
Analizując zobowiązania za I półrocze 2014 r. stwierdzono, Ŝe łączna kwota tych zobowiązań 
wyniosła 1.944.967,39zł i nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.  
Z analizy informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2014 r. 
wynika, Ŝe łączna kwota przypadających w 2014 roku spłat kredytów i poŜyczek wraz  
z naleŜnymi w danym roku odsetkami od kredytów i poŜyczek, 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 2014 r. 
wyniósł 3,78% i jest bezpieczny.  
Komisja Rewizyjna stwierdziła, Ŝe do informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo za I półrocze 2014 r. zostały dołączone zaświadczenia z Urzędu Skarbowego  
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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 budŜetu Gminy 
Borne Sulinowo za I półrocze 2014 r. przedłoŜoną przez Burmistrza Bornego Sulinowa.". 

Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przeczytał opinię komisji  
o następującej treści: 

"Analizując informację o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo  
za I półrocze 2014 r. Komisja BudŜetowo-Gospodarcza stwierdziła, Ŝe planowane kwoty 
dochodów i wydatków budŜetowych są zgodne z uchwałami wprowadzającymi zmiany  
w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok, podjętymi w I półroczu br. W realizacji 
wydatków nie zauwaŜono przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych.  
W I półroczu 2014 r. wystąpiły przypadki niewykonania w 50% dochodów w niektórych działach, 
rozdziałach i paragrafach spowodowane niŜszym niŜ zaplanowano wpływem dochodów na 
rachunek budŜetu gminy. Wystąpiły równieŜ przekroczenia wykonania wydatków budŜetowych 
ponad 50%. Przyczyny powstania niewykonania dochodów i przekroczenia wykonania wydatków 
zostały podane w wyjaśnieniach zawartych w omówieniu wykonania budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo za I półrocze 2014 roku. 

Obawy komisji budzi niskie wykonanie dochodów ze sprzedaŜy mienia gminnego, które  
w I półroczu br. wyniosło 7% planu oraz wykonanie dochodów z nałoŜonych przez gminę 
mandatów karnych, które stanowi 17% planu. Komisja rozumie, Ŝe wpływ na niskie wykonanie 
dochodów ze sprzedaŜy mienia ma zastój na rynku nieruchomości będący skutkiem kryzysu 
gospodarczego, jednak zaniepokojona jest opieszałością pracowników tut. Urzędu w kwestii 
podejmowanych działań w stosunku do działek będących w trwałym zarządzie szkół, a które nie 
były uŜytkowane przez szkoły. Zdaniem komisji działania mające na celu wygaszenie trwałego 
zarządu nieuŜytkowanych działek, a następnie wykazanie ich do sprzedaŜy w drodze przetargu, 
przyczynić się mogą do znalezienia potencjalnych nabywców, a tym samym zwiększenia 
dochodów ze sprzedaŜy mienia gminnego.  

Natomiast odnosząc się do niskich dochodów z nałoŜonych przez gminę mandatów 
karnych komisja przypomina, Ŝe StraŜ Miejska w Bornem Sulinowie poprzez wyposaŜenie jej  
w fotoradar, miała być jednostką samofinansującą się z wpływów z mandatów. W związku  
z niskim wykonaniem dochodów z tego tytułu Komisja BudŜetowo-Gospodarcza poddaje pod 
rozwagę, czy jest zasadne utrzymanie StraŜy Miejskiej w aktualnie obowiązującej ilości etatów  
i czy nie jest konieczna racjonalizacja wydatków w jej funkcjonowaniu. 

Mając powyŜsze na uwadze komisja uwaŜa, Ŝe wskazane jest dokonanie stosownych 
zmian i przesunięć w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 r. zarówno po stronie dochodów, 
jak i wydatków. 

Komisja przeanalizowała równieŜ dane przedstawione w "Informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2014 r.". Przedstawione  
w informacji dane pozwalają stwierdzić, Ŝe wieloletnia prognoza finansowa jest realizowana 
prawidłowo, a wszystkie dokonane w niej zmiany były związane ze zmianami w budŜecie Gminy 
Borne Sulinowo na 2014 rok.  

Komisja stwierdziła, Ŝe zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych łączna kwota 
przypadających w 2014 roku spłat kredytów i poŜyczek wraz z naleŜnymi w danym roku 
odsetkami od kredytów i poŜyczek, wykupów papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat 
kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem, nie 
przekroczyła dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Wskaźnik ten na koniec czerwca 
2014 r. wyniósł 3,78%. 
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Dokonano takŜe analizy realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2014 r. i stwierdzono, Ŝe 
przebiega ona w sposób nie budzący zastrzeŜeń, gdyŜ realizacja przedmiotowych przedsięwzięć 
ma stosowne zabezpieczenie finansowe. 

Reasumując, Komisja BudŜetowo-Gospodarcza pozytywnie oceniła realizację budŜetu 
Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2014 r.". 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przeczytał opinię komisji o następującej treści: 

"Oceniając wykonanie budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2014 roku, Komisja 
Rozwoju analizowała dochody i wydatki w działach budŜetu 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 budŜetowej zamknęło 
się w granicach 50%. Przypadki niewykonania w 50% dochodów i przekroczenia wykonania 
wydatków powyŜej 50%, zostały opisane w omówieniu wykonania budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo za I półrocze 2014 r. z podaniem działu, rozdziału i paragrafu oraz przyczyn ich 
powstania. PowyŜsze wyjaśnienia komisja przyjęła i uwaŜa za zrozumiałe.  
Jednak niepokoi stan osiągniętych w I półroczu dochodów ze sprzedaŜy mienia - 7% planu oraz  
z nałoŜonych przez gminę mandatów karnych - 17% planu, które mogą spowodować, iŜ nie 
wszystkie zaplanowane w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok wydatki zostaną 
zrealizowane. 
Komisja pozytywnie oceniła realizację budŜetu gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2014 r.  
w opiniowanym zakresie.". 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos 
odnośnie sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2014 r. 
 
Radny Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe usłyszeliśmy o zaległości z tytułu opłat za odpady 
komunalne. Od niedawna ta pozycja pojawiła się w budŜecie Gminy Borne Sulinowo po rewolucji 
tzw. śmieciowej. Chciałby się dowiedzieć jaka to jest kwota w proporcji do całości tych opłat  
i jaka to jest ilość podatników, którzy nie płacą i teŜ w proporcji do ogółu tych, co uiszczają tę 
opłatę na terenie naszej gminy. Powiedział, Ŝe na odpowiedź nie oczekuje koniecznie w tej chwili. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe nie zgadza się ze słowem uŜytym  
w opinii Komisji BudŜetowo-Gospodarczej na temat opieszałości pracowników Urzędu 
Miejskiego. Zwracając się do Przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej powiedziała, 
iŜ dobrze i doskonale wie, Ŝe wygaszenie trwałego zarządu nie polega tylko na kliknięciu  
w klawiaturę. Takie wygaszanie zarządu jako procedura administracyjna trwa jakiś czas. 
Wygaszanie zarządu kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Przypomniała, Ŝe przez 
bardzo długi okres czasu Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami powaŜnie chorowała 
i nie była obecna w pracy. To wygaszanie zarządu zaleŜało równieŜ od dotychczasowych 
uŜytkowników, czyli szkół, bo to szkoły powinny zwracać się do nas o wygaszenie takiego 
zarządu. MoŜliwość przydziału działek nauczycielom dalej jest zapisana w Karcie Nauczyciela. 
Odnosząc się do kwestii, czy naraziliśmy gminę, bo mogliśmy zdobyć pieniądze a ich nie 
zdobyliśmy powiedziała, Ŝe bardzo mocno zastanowi się nad tym, czy w tej chwili jest opłacalna 
sprzedaŜ działek rolnych i czy nie lepiej przekwalifikować tych działek na działki budowlane. 
Poinformowała, Ŝe cena działek rolnych waha się od 12.000,00zł do 15.000,00zł za 1 ha, czyli ok. 
1,50zł za 1 m2, a po przekwalifikowaniu takich działek na budowlane ta cena moŜe dojść do 
27,00zł za 1 m2. Kończąc stwierdziła, Ŝe podejmując decyzje o sprzedaŜy trzeba dbać o wpływ 
środków do budŜetu. 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść uchwały Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii  
o przedłoŜonej przez Burmistrza Bornego Sulinowa informacji o przebiegu wykonania budŜetu 
gminy za I półrocze 2014 roku. 
Uchwała Nr LXXVI.362.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie z dnia 9 września 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłoŜonej przez Burmistrza 
Bornego Sulinowa informacji o przebiegu wykonania budŜetu gminy za pierwsze półrocze 2014 
roku stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 13 pn. "Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej 
działalności w I półroczu 2014 roku". 
 
 
Ad 13. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do przewodniczących komisji  
o przedstawienie sprawozdań z prowadzonej działalności za I półrocze 2014 r. 
 
Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2014 r. 
przedstawili: 
 
1. Przewodniczący komisji Dariusz Palicki przeczytał sprawozdanie Komisji Rozwoju, które 

stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 

2. Przewodniczący komisji Henryk Sigiel przeczytał sprawozdanie Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej, które stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 

3. Przewodniczący komisji Mariusz Gorgol przeczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które 
stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek ogłosił 15 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM Tomasz Skowronek wznowił obrady i przystąpił do realizacji 
pkt 14 pn. "Podjęcie uchwał w sprawach". 
 
 
Ad 14. 
Podjęcie uchwał. 
 
14.1 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali stanowisko Komisji 
Rewizyjnej odnośnie skargi na działania Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem 
Sulinowie oraz stosowne materiały w tym zakresie. Po tym zapytał, czy ktoś z radnych chce 
zabrać głos. 
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Głosu nie zabierał Ŝaden radny. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/552/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 września 
2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji 
w Bornem Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
14.2 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego 
nr 10 połoŜonego przy ul. Jeziornej 3 w m. Borne Sulinowo). 
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 pozytywną. 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/553/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 września 
2014r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
14.3 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
oznaczonej działką nr 29  połoŜonej w m. Śmiadowo). 
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 pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
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Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/554/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 września 
2014r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
14.4 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej nr 409/1 połoŜonej w m. Krągi). 
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 pozytywną. 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/555/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 września 
2014r. w sprawie dzierŜawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
14.5 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. części budynku 
magazynowo-garaŜowego tj. 47 m2 wraz z gruntem wyodrębnionego z działek nr 7/244 i 7/390, 
połoŜonego przy ul. Towarowej w m. Borne Sulinowo). 
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 pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
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Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/556/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 września 
2014r. w sprawie dzierŜawy na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
14.6 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. budynku 
magazynowo-garaŜowego połoŜonego na działce nr 89/156 przy ul. Wojska Polskiego w m. Borne 
Sulinowo). 
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 pozytywną. 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/557/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 września 
2014r. w sprawie dzierŜawy na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
14.7 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów i granic obwodów 
szkolnych na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
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 pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
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Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/558/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 września 
2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia sieci 
publicznych gimnazjów i granic obwodów szkolnych na terenie Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
14.8 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich 
obwodów na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
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 pozytywną. 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/559/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 września 
2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia sieci 
publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów na terenie Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 
14.9 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych w Gminie Borne Sulinowo. 
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 pozytywną. 
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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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/560/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 września 
2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia sieci 
publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
14.10 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Borne Sulinowo. 
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 pozytywną. 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/561/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 września 
2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 
14.11 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty. 
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 pozytywną. 
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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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/562/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 września 
2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej 
opłaty została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
14.12 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
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 pozytywną. 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/563/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 września 
2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu  
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
 
14.13 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały 
w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic  
i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
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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 pozytywną. 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/564/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 września 
2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
 
 
14.14 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy utworzenia 
odrębnego obwodu głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie  
w związku z zarządzonymi wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad 
dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 
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 pozytywną. 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/565/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 września 
2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 6 w Domu Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie w związku z zarządzonymi wyborami do rad gmin, rad 
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 29 do 
protokołu. 
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14.15 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyodrębnienia 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie ze struktur Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej 
Gminy Borne Sulinowo pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie. 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/566/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 września 
2014r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie 
ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie  
i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Borne Sulinowo pod nazwą 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
 
14.16 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy określenia 
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borne Sulinowo oraz warunków 
częściowego zwolnienia z tych opłat. 
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. 
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Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/567/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 września 
2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały 
przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Borne Sulinowo oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
 
 
14.17 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 
32.428,13zł, zmniejszenia dochodów o kwotę 1.339.716,07zł, zmniejszenia wydatków o kwotę 
1.307.287,94zł oraz dokonania 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 powiedział, Ŝe do projektu uchwały na dzisiejszej sesji 
została zgłoszona autopoprawka.  
 
PowyŜsza autopoprawka stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 
Po tym zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego projektu 
uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok 
uwzględniający autopoprawkę: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/568/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 września 
2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
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14.18 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 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. 
 
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 pod głosowanie projekt uchwały wraz  
z autopoprawką: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/569/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 września 
2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2014-2031 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 34 do 
protokołu. 
 
 
 
14.19 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały 
w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 
numerów i liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu. 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
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 pod głosowanie projekt uchwały wraz  
z autopoprawką: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/570/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 września 
2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na okręgi wyborcze 
oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
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14.20 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy ustanowienia 
pomników przyrody. 
Po tym zwrócił się o opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 
zaopiniowała pozytywnie 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 pod głosowanie projekt uchwały wraz  
z autopoprawką: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLVIII/571/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 września 
2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 36 do protokołu. 
 
 
 
14.21 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały 
w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie przez Gminę Borne Sulinowo aportu środków trwałych 
do spółki pod nazwą "Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością" w Bornem Sulinowie. 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
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 pod głosowanie projekt uchwały wraz  
z autopoprawką: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Uchwała Nr XLVIII/572/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 września 
2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie przez Gminę Borne 
Sulinowo aportu środków trwałych do spółki pod nazwą "Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w Bornem Sulinowie została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
 
 
Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 38 i nr 39 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji pkt 15 porządku obrad 
pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych". 
 
 
Ad 15. 
 
W punkcie sesji pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głos zabrał radny Dariusz 
Czerniawski. Poinformował, Ŝe występował o objęcie ochroną drzewa wiązu przy wyjeździe  
z Krągów w pasie drogowym drogi krajowej nr 20. Niestety na ten jego wniosek Generalna 
Dyrekcja Dróg i Autostrad nie zgodziła się, nad czym bardzo ubolewa, bo jest to stare piękne 
drzewo. W związku z tym zapytał, co w tym układzie moŜemy zrobić, w jaki sposób moŜemy 
chronić to drzewo, Ŝeby nie uległo wycięciu. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal na wstępie stwierdził, Ŝe to drzewo nie jest w całości zdrowe, 
dlatego w pierwszej kolejności naleŜy zwracać uwagę na stan tego drzewa. Jeśli Generalna 
Dyrekcja Dróg i Autostrad będzie chciała wyciąć to drzewo to i tak w tej sprawie będzie musiała 
zwrócić się do Burmistrza i do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o opinię. 
Jeśli to drzewo nie będzie przeszkadzać niczemu, to będzie tam rosło. W chwili obecnej nie widzi 
problemu, Ŝe zostanie usunięte, bo stan zdrowotny drzewa nie zagraŜa bezpieczeństwu ruchu 
drogowego. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe zanim sprawa trafi do Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska jest jeszcze jedna ścieŜka, a mianowicie moŜna wystosować pismo 
w imieniu gminy do Konserwatora Przyrody. 
 
Radny Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe na tym drzewie znajduje się znak słabo widoczny, 
który jest dosyć stary, jakim oznakowuje się drzewa przewidziane do wycięcia. Jeśli jednak 
moŜna uruchomić inną ścieŜkę (jaką zaproponowała Pani Burmistrz) byłby bardzo rad z tego 
powodu. 
 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Leśnictwa Joanna Mikrut-Chwiałkowska powiedziała, 
Ŝe w uchwale ustanawiającej pomnik przyrody musimy wpisać, kto będzie sprawował pieczę nad 
tym drzewem. JeŜeli właściciel działki nie wyraził zgody jest to problematyczne, bo w momencie 
kiedy będzie chciał cokolwiek zrobić pod kątem dalszej rozbudowy drogi byłby problem. Być 
moŜe uda się uniknąć wycięcia tego drzewa, bo moŜe kiedyś zupełnie inaczej ta droga 
przebiegnie. Myśli, Ŝe na razie nie ma obawy co do wycięcia drzewa. Natomiast oznaczenia,  
o których mówił radny Czerniawski, niekoniecznie są związane z wycinką. Poinformowała, iŜ  
w tej sprawie telefonowała do Zarządu Dróg Krajowych i uzyskała informację, Ŝe oni teŜ dla 
siebie róŜne oznaczenia robią, które nie muszą świadczyć, Ŝe to drzewo kiedykolwiek było 
planowane do wycinki. 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe wartość tego drzewa jako największego 
w Województwie Zachodniopomorskim i jednego z największych w Polsce jest tak cenna dla 
niego, Ŝe nie powinniśmy zastanawiać się nad tym czy je wyciąć czy nie wyciąć, tylko czy je 
leczyć. UwaŜa, Ŝe naleŜy zwrócić się do Konserwatora Przyrody, Ŝeby objął je ochroną. Myśli, Ŝe 
w tym kierunku powinniśmy się zastanawiać. Stwierdził, Ŝe jest to jego opinia i byłby tak jak 
radny Czerniawski za tym, Ŝeby w tej sprawie zwrócić się do Konserwatora Przyrody. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 16 pn. "Ustalenie terminu 
następnej sesji". 
 
 
Ad 16. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie 
się w ostatnim tygodniu października w czwartek o godz. 14.30. O dokładnym terminie radni 
zostaną powiadomieni odpowiednio wcześniej. 
 
 
Ad 17. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Tomasz Skowronek 
zamknął XLVIII Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 16.10. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 


