
P R O T O K Ó Ł   Nr  XLIX/2014 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 30 października 2014 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XLIX Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 30 października 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 14 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne.  
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji punktu 
pn. „Przyjęcie wniosków do porządku obrad”. 
Powiedział, Ŝe porządek obrad otrzymali wszyscy radni. Następnie zapytał, czy są uwagi lub 
propozycje zmian do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zgłosiła poniŜsze wnioski do porządku obrad: 
1) wprowadzenie do porządku obrad w pkt 12 pn. Podjęcie uchwał w sprawach – projektu 

uchwały w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta do celów podatku rolnego na terenie 
Gminy Borne Sulinowo w 2015 r. - jako ppkt 14 (projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie przez Komisję BudŜetowo-Gospodarczą); 

2) autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borne Sulinowo oraz tymczasowych pomieszczeń - 
ujętego w porządku obrad jako ppkt  1 w pkt 12. 
Autopoprawka była omawiana na posiedzeniach Komisji Rozwoju oraz Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej. 

 
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 projektu uchwały  
w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta do celów podatku rolnego na terenie Gminy Borne 
Sulinowo w 2015 r. oraz autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borne Sulinowo oraz 
tymczasowych pomieszczeń: 
− za głosowało 14 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 
Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie. 
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Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 października 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 XLVIII/2014 z 25.09.2014 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. Ocena przebiegu sezonu turystycznego 2014 w Gminie Borne Sulinowo. 
10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 

2013/2014, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie 
naleŜy do zadań własnych gminy. 

11. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych za 2013 rok. 
 

12. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borne 

Sulinowo oraz tymczasowych pomieszczeń; 
2) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Borne Sulinowo nieruchomości stanowiącej 

własność Skarbu Państwa (dot. nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką  
nr 18/13 połoŜonej w m. Borne Sulinowo); 

3) nieodpłatnego nabycia nieruchomości połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 
Borne 06, gmina Borne Sulinowo (dot. udziału 1/3 części w nieruchomości gruntowej 
oznaczonej nr 87/14 połoŜonej w m. Borne Sulinowo); 

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

5) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej oznaczonej działką nr 422/2 połoŜonej w m. Łubowo); 

6) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej oznaczonej działką nr 331/8 połoŜonej w m. Krągi); 

7) dzierŜawy na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo (dot. części nieruchomości tj. 519,50 m2 z budynku uŜyteczności publicznej 
wraz z przynaleŜnym gruntem, połoŜonego przy ul. Szpitalnej w m. Borne Sulinowo 
oznaczonej nr 3/36); 

8) wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2014 (dot. zmian w preliminarzu 
wydatków na realizację Programu); 

9) wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2011-2016 (dot. zmian w preliminarzu wydatków na realizację 
Programu w 2014 roku); 

10) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
11) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 
12) wyraŜenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa aneksu do umowy 

współpracy z dnia 28 kwietnia 2014 r. o dofinansowanie realizacji programu 
YOUNGSTER PLUS - wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieŜy szkół 
gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans 
edukacyjnych młodzieŜy z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych 
(uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz na 
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zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budŜetowy 2014  
w celu realizacji przedmiotowego zadania; 

13) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok; 
14) obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta do celów podatku rolnego na terenie Gminy Borne 

Sulinowo w 2015 r. 
 

13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
14. Ustalenie terminu następnej sesji. 
15. 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 protokołu poprzedniej Sesji 
Rady Miejskiej". 
 
 
Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe protokół poprzedniej Sesji Rady 
Miejskiej Nr XLVIII/2014 z 25.09.2014 r. był wyłoŜony do wglądu i radni mieli moŜliwość 
zapoznania się z jego treścią. Zapytał, czy są uwagi do protokołu. 
 
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołu Nr XLVIII/2014 z 25.09.2014 r.: 
− za głosowało 14 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokół Nr XLVIII/2014 Sesji Rady Miejskiej w Born em Sulinowie z 25.09.2014 r.  został 
przyj ęty jednogłośnie. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 4  pn. "Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym". 
 
 
 
Ad 4. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni wraz z zawiadomieniem  
i materiałami na sesję otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie 
międzysesyjnym. Zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos odnośnie informacji zawartych  
w sprawozdaniu. 
 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4  
do protokołu. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 5 pn. „Informacja radnych 
powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu”. 
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Ad 5. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe gościmy dzisiaj Przewodniczącą Rady 
Powiatu Dorotę Chrzanowską oraz radnego powiatu Krzysztofa Zająca. Po tym udzielił głosu 
Przewodniczącej Rady Powiatu. 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Chrzanowska powiedziała, Ŝe na dzisiejszą sesję 
przygotowała prezentację w postaci filmu podsumowującego 4-letnią kadencję Rady Powiatu  
w Szczecinku. 
 
Uczestnicy Sesji obejrzeli film zawierający podsumowanie pracy Rady Powiatu w Szczecinku  
w kadencji 2010-2014. W filmie zaprezentowano inwestycje, które zostały zrealizowane na 
terenie Powiatu Szczecineckiego, w tym w Gminie Borne Sulinowo. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował, Ŝe mogliśmy zapoznać się  
z tą prezentacją. Po tym udzielił głosu radnemu powiatu Krzysztofowi Zającowi. 
 
Radny powiatu Krzysztof Zając poinformował o prowadzonych aktualnie robotach w kwestii 
nakładek drogowych. Powiedział, Ŝe są prowadzone prace na poniŜszych odcinkach dróg 
powiatowych: Silnowo, Juchowo-Kądzielna, Juchowo-Radacz i droga do Dąbia. PowyŜsze prace 
realizowane są ze środków finansowych, jakie zostały z przetargu na drogę w Turowie.  
W wyniku przetargu wydatkowano mniejsze pieniądze, a zaoszczędzone środki przeznaczono 
właśnie na wykonanie takich nakładek w najbardziej newralgicznych miejscach na terenie 
powiatu.  
 
Więcej głosu nie zabierano.  
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 6 pn. "Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady". 
 
 
Ad 6. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
"W okresie od ostatniej sesji odbyły posiedzenia wszystkie komisje Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie, a mianowicie: 
 
Komisja BudŜetowo-Gospodarcza odbyła posiedzenie, na którym: 
1. Zapoznano się z informacją o stanie realizacji sprzedaŜy mienia komunalnego oraz  

z informacją na temat podejmowanych działań w zakresie pozyskania środków finansowych 
z funduszy zewnętrznych. 

2. Dokonano oceny finansowej realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok 
szkolny 2013/2014. 

3. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem sesji Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie zwołanej na dzień 30 października 2014 r. oraz projekt uchwały w sprawie 
obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta do celów podatku rolnego na terenie Gminy Borne 
Sulinowo w 2015 r. 
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Komisja Rozwoju odbyła jedno posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Ocena stanu realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 

2013/2014.  
2. Podsumowanie przebiegu sezonu turystycznego 2014 w Gminie Borne Sulinowo. 
3. Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zadania wynikające  

z kompetencji samorządu gminnego. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

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

2) wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2014 (dot. zmian w preliminarzu 
wydatków na realizację Programu); 

3) wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2011-2016 (dot. zmian w preliminarzu wydatków na realizację 
Programu w 2014 roku); 

4) wyraŜenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa aneksu do umowy 
współpracy z dnia 28 kwietnia 2014 r. o dofinansowanie realizacji programu 
YOUNGSTER PLUS - wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieŜy szkół 
gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans 
edukacyjnych młodzieŜy z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych 
(uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz na 
zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budŜetowy 2014  
w celu realizacji przedmiotowego zadania; 

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

 
Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenie, na którym przeprowadziła kontrolę  
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie. 
Zakresem kontroli objęto całokształt działalności jednostki za okres od 1 stycznia  
do 30 września 2014 r., w tym prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej,  
a w szczególności realizację zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń, 
prawidłowość gospodarowania mieniem oraz gospodarkę finansową. 
Kontrola dotyczyła: 
1) realizacji kontraktów zawartych na 2014 rok wg stanu na 30.09.2014 r.; 
2) liczby udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz okresu oczekiwania na 
świadczenia lub usługi; 

3) liczby pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych lub usług; 
4) wyposaŜenia w aparaturę, sprzęt medyczny i techniczny oraz specjalistyczne środki 

transportu sanitarnego, wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych lub usług, 
odpowiednio do zakresu i rodzaju świadczeń przewidzianych w statucie; 

5) wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego; 
6) zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego; 
7) zbycia, wydzierŜawienia lub wynajęcia majątku trwałego; 
8) wykonania planu finansowego (stan na 30.09.2014 r.) z uwzględnieniem naleŜności  

i zobowiązań, w tym wymagalnych; 
9) terminowości regulowania zobowiązań z tytułu podatków i składek ZUS. 
 
W dniu 16 października br. radni uczestniczyli w debacie społecznej dotyczącej bezpieczeństwa 
na terenie gminy, która odbyła się w sali konferencyjnej Budynku Kulturalno-Oświatowego  
w Bornem Sulinowie.". 
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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” głos 
zabrała Sołtys Sołectwa Juchowo Irena Lis. Na wstępie podziękowała radnemu powiatu 
Krzysztofowi Zającowi oraz Kierownikowi Referatu Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Bornem 
Sulinowie za naprawy dróg w Juchowie i powiedziała, Ŝe wszyscy mieszkańcy są zadowoleni.  
Poinformowała, Ŝe aktualnie jest prowadzona budowa chodnika w miejscowości, ale istnieje 
problem ze strony spółki niemieckiej, poniewaŜ jeŜdŜą duŜym sprzętem i podejrzewa, Ŝe długo 
ten chodnik nie wytrzyma. JeŜdŜą traktorami, które mają z tyłu podwójne koła i podobno te koła 
trzeba dowozić na pole. Prawdopodobnie nie mają prawa jeździć publicznymi drogami i moŜna 
pominąć tą drogę, bo jest droga koło rozwalającego się pałacu i mogą tam przejeŜdŜać na pola 
omijając centrum wsi, tylko nie wie, jak na to wpłynąć. Zasugerowała postawienie koło szkoły 
zakazu wjazdu. Prosiła, aby zająć się tym problemem, bo jak wjadą tym swoim sprzętem to ten 
chodnik załamie się. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 8 pn. "Wolna Trybuna". 
 
 
Ad 8. 
 
W punkcie sesji pn. "Wolna Trybuna" głos zabrała Joanna Starek (mieszkaniec miejscowości 
Łączno), która przekazała poniŜsze informacje: 
1. Powiedziała, iŜ szkoda, Ŝe w sesji nie uczestniczy Sołtys Sołectwa Krągi, bowiem chciała 

podziękować jej oficjalnie za dostarczenie zaproszenia na DoŜynki Gminne. Poinformowała, 
Ŝe nie skorzystała z tego zaproszenia, bo zaszła pewna potwarz w sensie dyskwalifikacji 
rolników, bowiem zostali perfidnie pominięci mając 30 ha gruntów w Łącznie oraz 
porównując się do gospodarzy zamieszkałych w Łącznie, którzy zostali wynagrodzeni. 
Dodała, Ŝe nie domaga się od nikogo przeprosin. 

2. Poruszyła temat cmentarza powojennego w Łącznie, który to temat teŜ przedstawiała na 
sesji. Sprawa ma się w ten sposób, Ŝe odbył się proces sądowy w tej kwestii. Bezpośrednio 
nie jest osobą pokrzywdzoną, niemniej sprawa jest otwarta ze względu na poznanie przez 
Prokuraturę dodatkowych okoliczności. W tej całej sytuacji zakłamano całą sprawę  
w procesie sądowym i w procesie prokuratorskim, Ŝe rzekomo tam nie ma grobów. Telewizja 
GAWEX nakręciła felieton, są groby pokazane, sprawa odŜyje na nowo. Mniejszość 
niemiecka o tej sprawie jest teŜ poinformowana. 

3. Zwróciła uwagę na postawę radnego Tadeusza Deptuły i zapytała, dlaczego ona z dzieckiem 
przez pana radnego są wyganiani z boiska, które przed laty to ona uratowała przed sprzedaŜą. 
Zapytała równieŜ, dlaczego jej rodzina wjeŜdŜając samochodem na plaŜę na kilka minut, jest 
przez Pana Deptułę wyganiana. Stwierdziła, Ŝe wszem jest zakaz, ale inni mogą tam rozbijać 
biwaki i nie mają z tego powodu Ŝadnego problemu. Podkreśliła, Ŝe jest to postawa radnego 
wobec jej rodziny. 

4. Poinformowała, Ŝe po 5 sprawach na Wydziale Karnym rozstrzygniętym korzystnie dla niej, 
jednym ze świadków był równieŜ Pan Deptuła i jego cała rodzina, która fałszywie zeznawała 
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na jej niekorzyść w sensie, Ŝe ona kogoś obrzuciła wulgarnymi słowami m.in. Pana Jakusika. 
Sprawa ma się tak, Ŝe została na drodze napadnięta przez Państwa Jakusik i taką linię obrony 
przyjęto w procesie sądowym. Mówi o tym dlatego, Ŝe radny jest przedstawicielem gminy  
i jest zobowiązany do właściwego etycznego zachowania. Dodała, Ŝe mówi o tym 
informacyjnie, bo dalej będzie to udowadniać w procesach sądowych. 

5. Poinformowała, Ŝe w trakcie prowadzenia gminnych spółek wodnych została odwołana, ale  
z podstawy odwołania niech się tłumaczą w procesie sądowym osoby, które ją odwoływały. 
 
Dzisiaj natomiast chciałaby uzyskać odpowiedź, o ile radnego Deptułę stać, dlaczego takie 
zajścia są w stosunku do niej i jej dziecka.  

 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował za te wszystkie informacje  
i poinformował, Ŝe nie Rada Miejska jest władna je rozpatrywać. Nie będzie teŜ w tej chwili 
prosił radnego Deptuły, Ŝeby do tego się ustosunkowywał. Traktuje to jako informację, którą 
Pani radnym przekazała. 

 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 9 pn. "Ocena przebiegu 
sezonu turystycznego 2014 w Gminie Borne Sulinowo". 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali pisemną informację 
zawierającą podsumowanie przebiegu sezonu turystycznego 2014 w Gminie Borne Sulinowo. 
PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Następnie zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rozwoju o opinię. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię komisji w brzmieniu: 
 
 "Komisja Rozwoju zapoznała się z informacją pisemną - uzupełnioną przez rozmowę  
i wymianę poglądów oraz spostrzeŜeń z przedstawicielami instytucji odpowiadających za 
realizację zadań z zakresu turystyki - na temat przebiegu sezonu turystycznego 2014 w Gminie 
Borne Sulinowo. Po analizie dokumentacji i rozmowach naleŜy wyróŜnić i zaakcentować rolę 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury i Rekreacji oraz Referatu Promocji  
i Współpracy Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie tworzących ciekawą i róŜnorodną ofertę 
turystyczną oraz kreujących wiele wydarzeń w obszarach turystyki i rekreacji czy animacji czasu 
wolnego.  

Członkowie komisji otrzymali rzeczowe i wyczerpujące informacje o ofercie 
wpływającej bezpośrednio na ruch turystyczny tj.: stan bazy noclegowej i gastronomicznej jaką 
dysponuje gmina i oferuje potencjalnym turystom, funkcjonowanie Centrum Informacji 
Turystycznej, zagospodarowanie turystyczne, działania promocyjne oraz produkt turystyczny 
tworzący bogatą i bardzo róŜnorodną ofertę skierowaną do turysty tworzoną przez róŜne 
podmioty działające w branŜy turystycznej na terenie naszej gminy. Gmina Borne Sulinowo 
posiada sprzyjające warunki do rozwoju turystyki, gdyŜ sieć jezior i rzek oraz lasy dają 
moŜliwość jej zrównowaŜonego rozwoju. Systematyczne zagospodarowywanie walorów 
naturalnych gminy poprzez tworzenie tras rowerowych, szlaków Nordic Walking, ścieŜek 
turystyczno – spacerowo – edukacyjnych czy historycznych oraz szlaków wodnych i konnych 
wpisuje się w oczekiwania i potrzeby turysty. Systematyczne dąŜenie w kierunku 
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zagospodarowania turystycznego gminy poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury nad 
jeziorem Pile - pomosty czy tworzenie nowych miejsc wykorzystywanych do kąpieli, budowa  
i rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, a takŜe budowa nowych oraz rozbudowa juŜ 
istniejących placów zabaw uzupełnia ofertę wypoczynku jaką oferuje Gmina Borne Sulinowo. 

Gmina Borne Sulinowo stwarza takŜe swoimi walorami oraz ofertą ciekawą propozycję 
dla osób oczekujących aktywnego wypoczynku, relaksu połączonego z moŜliwością nabywania 
praktycznych umiejętności oraz zaspokajania potrzeb poznawczych człowieka. Turysta ma do 
dyspozycji szeroką gamę usług o charakterze i walorach poznawczych oraz wypoczynkowych 
jak: Izba Muzealna i Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Budynku Kulturalno-Oświatowym, 
Centrum Kultury i Rekreacji z obiektami sportowymi, park linowy i pole minowe przy 
Pensjonacie ”Ani” i Gościńcu „Rossija”, prywatna Izba Muzealna z wycieczkami turystycznymi 
samochodami terenowymi, ośrodki jazdy konnej, wypoŜyczalnie sprzętu sportowego, szlaki 
rowerowe, wodne i ścieŜki rowerowe, Centrum militarne Rossija, pole do gry w paintball, loty 
widokowe, Grota Solna, prywatna przystań wodna ze slipem czy organizacja wycieczek 
szlakiem bunkrów „Wału Pomorskiego”, off-road i inne. Te elementy zagospodarowania 
turystycznego gminy wpisują się bardzo dobrze jako produkt turystyczny w oczekiwania  
i potrzeby dzisiejszego turysty i powodują duŜy poziom satysfakcji.  

Po zapoznaniu się z ofertą Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Kultury  
i Rekreacji komisja stwierdza, Ŝe rok 2014 obfitował w wiele ciekawych wydarzeń i działań. 
Oferta tych instytucji jest ciekawa i róŜnorodna, co potwierdza, Ŝe te instytucje realizują i kreują 
wiele wydarzeń w obszarach turystyki i rekreacji czy animacji czasu wolnego. WaŜnym 
aspektem działań tych instytucji jest fakt, Ŝe beneficjentami działań oraz przygotowanej oferty są 
zarówno turyści jak i mieszkańcy. Zaletą propozycji przygotowanych przez te instytucje jest to, 
Ŝe skierowana jest do róŜnych środowisk i osób o przeróŜnych zainteresowaniach, a takŜe do 
odbiorców w róŜnym przedziale wiekowym. W ocenie komisji bardzo waŜnym aspektem działań 
osób zarządzających tymi instytucjami jest umiejętność znalezienia i pozyskania do współpracy 
partnerów oraz instytucji wspierających w działaniach na rzecz organizacji spędzania czasu 
wolnego.  

Na potwierdzenie słuszności opinii komisji niech świadczy spectrum oraz bogata  
i zróŜnicowana programowo oferta, a takŜe specyfika działań realizowanych lub 
współrealizowanych projektów przez te instytucje np.: Happening „Pochód 1 Maja”, majówka – 
cykl róŜnorodnych imprez o charakterze kulturalnym i sportowym, zawody wędkarskie, Piknik 
Folk w Jeleniu, DoŜynki Gminne, Targi Miodu i Chleba, Międzynarodowy Zlot Pojazdów 
Militarnych, szereg zawodów sportowych róŜnej rangi od lokalnych po zawody rangi Mistrzostw 
Polski, Plener malarsko – rzeźbiarski, tydzień Bibliotek czy wieczorki poetyckie. Wiele z tych 
działań zagościło na mapie imprez gminy, powiatu, województwa czy kraju i są to 
charakterystyczne i rozpoznawalne marki, które spotykają się z bardzo dobrym odbiorem 
społecznym. 

 Warto odnotować fakt ukończenia prac nad filmem promującym walory Gminy Borne 
Sulinowo, który w ekspresyjny i syntetyczny sposób przedstawia atuty i atrakcje turystyczne.  
 Sugestie i wnioski komisji odnośnie kierunków działań i strategii rozwoju turystyki  
w następnych sezonach:  
1) stworzenie Parku Miniatur, w którym odtworzono by obiekty juŜ nie istniejące ale ciekawe 

architektonicznie i charakterystyczne dla Bornego Sulinowa np.: bramy wjazdowe, Dom 
Ŝołnierza – kinoteatr uzupełnione o znane obiekty gminy i powiatu; 

2) kontynuacja zagospodarowywania walorów historycznych terenu gminy;  
3) tworzenie warunków do korzystania z atrakcyjnych terenów dla sportów motorowych; 
4) kontynuacja rozbudowy i unowocześnienie bazy sportowej oraz realizacja inwestycji 

infrastrukturalnych przy jeziorze Pile; 
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5) tworzenie miejsc postoju przy trasach rowerowych, ścieŜkach Nordic Walking oraz szlaku 
wodnym i wyposaŜenie ich w zabudowę małej architektury i infrastruktury niezbędnej do 
wypoczynku w trakcie aktywności fizycznej podczas korzystania z uroków przyrody; 

6) podjęcie działań w celu modernizacji pomostu na plaŜy w Łubowie i stworzenia siłowni 
zewnętrznych w Radaczu i Łubowie oraz rozbudowy placu zabaw i uzupełnienie w nowe 
elementy siłowni zewnętrznej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie. 

  
 Reasumując Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła przebieg sezonu turystycznego  
w Gminie Borne Sulinowo w 2014 roku". 
 
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. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 10 pn. "Informacja 
o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 2013/2014,  
w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie naleŜy do zadań 
własnych gminy". 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali pisemną informację  
o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 2013/2014. 
PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do przewodniczących komisji Rady Miejskiej o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel przedstawił opinię komisji  
w brzmieniu: 
 
 "Komisja na posiedzeniu w dniu 28 października 2014 r. analizowała informację o stanie 
realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 2013/2014,  
ze szczególnym uwzględnieniem finansowania zadań oświatowych. 

 
Analizując informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok 
szkolny 2013/2014 Komisja BudŜetowo-Gospodarcza stwierdza, Ŝe informacja jest bardzo 
obszerna oraz szczegółowa, bowiem uwzględniono w niej wszystkie elementy związane  
z prawidłowym funkcjonowaniem placówek oświatowych. 
 Szczególną jednak uwagę zwrócono na finansowanie zadań oświatowych. 
Zdaniem komisji otrzymana z budŜetu państwa subwencja oświatowa, ze względu na malejącą 
liczbę uczniów, w coraz większym stopniu nie pokrywa kosztów finansowania oświaty na 
terenie Gminy Borne Sulinowo. 
Z przedłoŜonej informacji wynika, Ŝe subwencja oświatowa pokryła wydatki związane  
z funkcjonowaniem oświaty w roku szkolnym 2013/2014 w 70% (w roku szkolnym 2012/2013 - 
73%), natomiast pozostałe wydatki finansowane są ze środków własnych gminy - 26% (w roku 
szkolnym 2012/2013 - 24%) i z dotacji z budŜetu państwa i z budŜetów gmin oraz z pozostałych 
źródeł - 4% (w roku szkolnym 2012/2013 - 3%). 
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Komisja stwierdza coroczny wzrost nakładów na oświatę ze środków własnych gminy, które za 
rok szkolny 2013/2014 stanowiły kwotę 3.156.806,54zł. W porównaniu do poprzedniego roku 
szkolnego na zadania oświatowe wydatkowano o 273.645,61zł więcej środków z dochodów 
własnych gminy. 
 Tym niemniej Komisja BudŜetowo-Gospodarcza jednogłośnie przyjęła informację  
o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 2013/2014,  
w tym o finansowaniu zadań oświatowych". 
 
Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię komisji w brzmieniu: 
 
 "Komisja Rozwoju zapoznała się z informacją pisemną o stanie realizacji zadań 
oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 2013/2014, przygotowaną przez 
Inspektora ds. Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi. Członkowie komisji 
otrzymali bardzo obszerną i merytorycznie rzetelną informację o stanie organizacyjnym 
placówek oświatowych, bazy do działalności oświatowej i wyposaŜeniu jej w sprzęt 
specjalistyczny, kadrze pedagogicznej, poziomie nauczania, wynikach nauczania, realizowanych 
programach edukacyjnych i projektach europejskich oraz o osiągnięciach i sukcesach uczniów. 
Komisja oceniła dobrze bazę dydaktyczną, wyposaŜenie w środki techniczne i multimedialne 
usprawniające i wspierające proces dydaktyczny i wychowawczy. ZauwaŜono, iŜ niezbędna jest 
potrzeba systematycznego i stałego wzbogacania oraz unowocześniania w celu właściwego 
realizowania zadań i celów stawianych przed współczesną placówką oświatową.  
 Członkowie komisji analizowali poziom nauczania w szkołach oraz wyniki 
sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, których organem prowadzącym jest gmina na 
wszystkich etapach kształcenia tj. od szkół podstawowych, poprzez gimnazja do liceum 
ogólnokształcącego. 
W szkołach podstawowych znaczny progres wyniku nastąpił w Szkole Podstawowej w Jeleniu, 
ale w tej placówce następują duŜe wahania wyników sprawdzianów na przestrzeni 4 lat - duŜe 
znaczenie ma mała ilość osób przystępujących do sprawdzianów. Uczniowie w Szkole 
Podstawowej w Bornem Sulinowie obniŜyli wynik w stosunku do ubiegłorocznego, ale 
zaznaczyć naleŜy fakt, iŜ w poprzednich latach wynik tej szkoły kształtował się na poziomie 
wyników powyŜej średniej w kraju. W bieŜącym roku znaczniej słabiej niŜ w poprzednim roku 
napisali sprawdzian uczniowie Szkoły Podstawowej w Juchowie, gdzie wynik znacznie odbiegał 
od średniej i był najniŜszy w gminie. W Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Łubowie 
wyniki się poprawiły dając 3 wynik w gminie i obserwuje się w tej szkole tendencję wzrostową. 
Komisja podkreśla, Ŝe wyniki sprawdzianów naleŜy analizować w perspektywie kilkuletniej  
i w takim przedziale czasowym konstruować wnioski odnośnie poziomu nauczania w tych 
placówkach. 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego są miernikiem poziomu nauczania w szkołach na 
trzecim etapie nauczania. Najlepsze wyniki z wszystkich praktycznie przedmiotów osiągnęło 
Gimnazjum w Zespole Szkół w Bornem Sulinowie, gdzie średnie procentowe z przedmiotów są 
wyŜsze niŜ średnie powiatu, natomiast Gimnazjum w Zespole Szkół w Łubowie osiągnęło 
najsłabsze wyniki procentowe w układzie terytorialnym na poziomie gminy w większości 
przedmiotów. Wynik gminy plasuje nasze szkoły poniŜej wyniku średniego powiatu. JednakŜe 
naleŜy dodać, Ŝe rozpatrując i analizując wyniki poszczególnych gimnazjów bez uśredniania ich 
na poziomie gminy, to w większości przedmiotów wyniki Gimnazjum w Zespole Szkół  
w Bornem Sulinowie są na poziomie powyŜej średniej powiatu, a w niektórych województwa. 
Jeśli chodzi o analizę wyników egzaminów maturalnych w Liceum Ogólnokształcącym  
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w Zespole Szkół w Bornem Sulinowie naleŜy stwierdzić, iŜ są zróŜnicowane w zaleŜności od 
przedmiotów. Analizując wyniki egzaminów pisemnych w układzie terytorialnym naleŜy 
stwierdzić, iŜ średni wynik szkoły plasuje niektóre przedmioty na poziomie wysokim, bardzo 
wysokim czy wyŜej średniej, ale teŜ pojawiają się wyniki na poziomie niŜej średniej w skali 
staninowej, a analizując wyniki na poziomie uzyskanych średnich w skali procentowej są to 
wyniki w zaleŜności od przedmiotu na poziomie 83% do 40 - 34%. 

Członkowie komisji ocenili bardzo dobrze poziom kształcenia w placówkach 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borne Sulinowo, zarówno na 
poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych jak i Liceum Ogólnokształcącego działającego  
w ramach Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie.  
 Komisja Rozwoju dokonała analizy oferty zajęć pozalekcyjnych i kółek zainteresowań 
oraz  realizacji zajęć w ramach godzin tzw. "karcianych" wynikających z art. 42 ust.2 pkt 2a 
Karty Nauczyciela. Stwierdzono, iŜ jest to szeroki zakres propozycji skierowanych do dzieci  
i młodzieŜy. Jest to oferta bogata, zróŜnicowana i ciekawa programowo, stwarzająca moŜliwość 
zagospodarowania czasu wolnego uczniów, a takŜe wszechstronnego wielopłaszczyznowego 
rozwoju i samorealizacji. W placówkach oświatowych podległych gminie realizuje się wiele 
programów edukacyjnych szkolnych, projektów zewnętrznych unijnych, a takŜe liczne programy 
profilaktyczne i wychowawcze wynikające z planów pracy szkół.  
 Członkowie komisji przeanalizowali udział uczniów w konkursach, olimpiadach  
i zawodach sportowych oraz zwrócili uwagę na wysokie osiągnięcia edukacyjne i sportowe 
uczniów, zarówno na szczeblu gminnym, powiatowym, jak i wojewódzkim. 
Wysoko oceniono poziom wykształcenia kadry pedagogicznej ze względu na posiadany stopień 
awansu zawodowego.  

Zwrócono uwagę na aktywną działalność szkół tj. uczniów, nauczycieli i dyrekcji  
w zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym. Jest to olbrzymie spectrum działań 
szczególnie w zakresie organizacji i współorganizacji róŜnego rodzaju imprez. 
Przeanalizowano równieŜ finansowanie zadań oświatowych w ubiegłym roku szkolnym.   
 Komisja wnioskuje o podjęcie działań w kierunku przygotowania priorytetów i planu 
inwestycji dotyczących modernizacji w pełnym zakresie kolejnych placówek oświatowych, 
zdając sobie sprawę z trudności oraz sytuacji finansowej, a takŜe wielu potrzeb i oczekiwań nie 
tylko związanych ze szkolnictwem. Komisja wnioskuje takŜe o przeanalizowanie moŜliwości 
pozyskania Busa na potrzeby Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie w nowym finansowaniu ze 
środków pomocowych, który mógłby równieŜ realizować zadania we współpracy np. z Miejską 
Biblioteką Publiczną. 
 Reasumując Komisja Rozwoju oceniła pozytywnie realizację zadań oświatowych za rok 
szkolny 2013/2014". 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos. 
 
Radny Dariusz Czerniawski powiedział, iŜ osobiście jest zaniepokojony obniŜeniem poziomu 
nauczania w niektórych szkołach. Stwierdził, Ŝe w odniesieniu do lat poprzednich wyraźnie 
obniŜyły się wyniki z egzaminów. Obserwuje od kilku lat tendencję, Ŝe corocznie nauczyciele 
uzyskują wyŜsze kwalifikacje, mamy coraz większą grupę nauczycieli dyplomowanych, 
mianowanych i naleŜałoby oczekiwać, Ŝe te wyniki będą rosły. Niestety takiej tendencji 
wzrostowej nie widzi, a jest juŜ radnym parę lat i uwaŜnie przygląda się tej sprawie. Pewna 
prawidłowość pojawia się od kilku lat, a mianowicie jeden nauczyciel osiąga wyniki powyŜej 
średniej powiatu i średniej krajowej. Jest to nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół w 
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Bornem Sulinowie Pan Mirosław Szeligowski. Chętnie by widział kilkunastu takich nauczycieli 
na terenie naszej gminy. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 11 pn. "Informacje 
dotyczące analizy oświadczeń majątkowych za 2013 rok". 
 
 
Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe oświadczenia majątkowe, które radni 
składali, zostały poddane analizie. 
Po tym przedstawił ustalenia z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złoŜonych przez 
radnych Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie. 
 
PowyŜsza analiza stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności zapoznał z treścią analizy oświadczeń majątkowych złoŜonych przez 
radnych rady gminy, burmistrza, zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, 
kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członka organu 
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu 
burmistrza, dokonaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku. 
 
PowyŜsza analiza stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Następnie przedstawił ustalenia z analizy oświadczeń złoŜonych przez Burmistrza  
i Przewodniczącego Rady Miejskiej w terminie do 30 kwietnia 2014 r. za 2013 rok oraz na dwa 
miesiące przed upływem kadencji, dokonanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, które 
stanowią załączniki nr 11 i nr 12 do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się do Pani Burmistrz, aby przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych za rok 
2013 złoŜonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników 
jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego 
gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych za 
2013 rok złoŜonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników 
jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego 
gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza, która 
stanowi załącznik nr 13 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 12 pn. "Podjęcie uchwał w sprawach". 
 
Aktualnie w obradach uczestniczyło 13 radnych.  
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Ad 12. 
Podjęcie uchwał. 
 
12.1 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borne Sulinowo 
oraz tymczasowych pomieszczeń. Przypomniał, Ŝe do projektu uchwały na dzisiejszej sesji 
zostały zgłoszone autopoprawki. 
 
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 XLIX/573/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 października 
2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Borne Sulinowo oraz tymczasowych pomieszczeń została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
12.2 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy nieodpłatnego 
nabycia przez Gminę Borne Sulinowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 
(dot. nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 18/13 połoŜonej 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. 
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W trakcie trwania obrad doszedł 1 radny - aktualnie w sesji uczestniczyło 14 radnych. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLIX/574/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 października 
2014r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Borne Sulinowo nieruchomości 
stanowiącej własność Skarbu Państwa została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  
nr 15 do protokołu. 
 
 
12.3 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy nieodpłatnego 
nabycia nieruchomości połoŜonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina 
Borne Sulinowo (dot. udziału 1/3 części w nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 87/14 
połoŜonej 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLIX/575/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 października 
2014r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Borne Sulinowo nieruchomości 
stanowiącej własność Skarbu Państwa została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  
nr 16 do protokołu. 
 
 
12.4 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
mieszkalnego połoŜonego w m. Jeleń). 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja 
wydała opinię negatywną. Komisja uwaŜa, Ŝe powinien nastąpić podział gruntu, który jest 
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przynaleŜny do działki. Jest to grunt o powierzchni 41 arów, jest współudział gminy i jednego 
mieszkańca. JeŜeli sprzedamy następnemu mieszkańcowi, wówczas współudział w gruncie 
zmniejszy się. NaleŜałoby porozmawiać z tymi osobami, Ŝeby zrezygnowały z części gruntu nie 
znajdującego się pod budynkiem i moŜna by w tej sytuacji wyodrębnić działkę około 30 arów  
i sprzedać jako działkę budowlaną. UwaŜają, Ŝe ten projekt uchwały powinien zostać wycofany  
i przeanalizowany ponownie pod kątem wydzielenia działki. Sprzedając za 15% grunt  
o powierzchni 41 arów i budynek to zbyt duŜo, tym bardziej, Ŝe osoby tam zamieszkujące 
przyczyniły się do dewastacji tzw. pałacyku. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za nie głosował Ŝaden radny, 
- przeciw głosowało 13 radnych, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej 
stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo nie została podjęta. 
 
Projekt powyŜszej uchwały  stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
12.5 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
oznaczonej działką nr 422/2 połoŜonej w m. Łubowo). 
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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLIX/576/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 października 
2014r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
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12.6 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
oznaczonej działką nr 331/8 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLIX/577/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 października 
2014r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
12.7 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy dzierŜawy na 
okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. części 
nieruchomości tj. 519,50 m2 z budynku uŜyteczności publicznej wraz z przynaleŜnym gruntem, 
połoŜonego przy ul. Szpitalnej w m. Borne Sulinowo oznaczonej nr 3/36). 
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. 
 
Radny Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe ten projekt uchwały dotyczy dzierŜawy przedszkola  
i niektórzy z nas pamiętają w jaki sposób przedszkole zostało wydzierŜawione. Przypomniał, Ŝe 
były problemy, został uruchomiony przetarg, potem został wyłoniony dzierŜawca na okres 3 lat. 
W tej chwili jest propozycja wydzierŜawienia na okres 10 lat. UwaŜa, Ŝe nie jest dobrze 
wydzierŜawiać na tak znacząco długi okres i okres ten powinien być znacznie krótszy z tego 
powodu, Ŝe przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona na przetarg i w drodze przetargu 
otwartego było dosyć duŜe zainteresowanie. Rozumie, Ŝe najistotniejsze jest, Ŝeby dzierŜawca 
właściwie realizował zadania. ZauwaŜył, Ŝe zawsze oceniamy szkoły, ale nigdy nie ocenialiśmy 
co się dzieje w przedszkolu niepublicznym. Teraz chcemy wydzierŜawić na okres lat 10, więc 
tak naprawdę przetarg powinien być skonstruowany na lat 13. Stwierdził, iŜ w umowie 
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dzierŜawy powinien być zawarty punkt, Ŝe naleŜy przedstawić coroczne sprawozdanie  
z działalności przedszkola. UwaŜa, Ŝe forma podmiotu, który prowadzi przedszkole, jest 
obojętna. Nam zaleŜy przede wszystkim na wysokim poziomie i Ŝeby te dzieci były 
przygotowane do Ŝycia jak najlepiej. Poinformował, Ŝe na posiedzeniu Komisji BudŜetowo-
Gospodarczej jako jedyny głosował przeciw temu projektowi uchwały, bo uwaŜa, Ŝe tego nie 
powinno się robić. Zasugerował, aby w przyszłości taki przetarg był organizowany na 10 lat  
z zastrzeŜeniem, Ŝe moŜna wypowiedzieć umowę dzierŜawy pod pewnymi warunkami.  
W aktualnym stanie rzeczy naraŜamy się trochę na śmieszność, bo inni dzierŜawcy, którzy 
stanęli do przetargu, gdyby mieli świadomość, Ŝe moŜna wydłuŜyć okres dzierŜawy po tych 3 
latach, być moŜe złoŜyliby inną ofertę. Stwierdził, Ŝe w tej chwili idziemy trochę na skróty  
i zaproponował - przed przystąpieniem do głosowania nad przedmiotowym projektem uchwały - 
poprawkę polegającą na zmianie okresu dzierŜawy z 10 lat do lat 5. Wniósł o przegłosowanie tej 
poprawki, gdyŜ uwaŜa, Ŝe jest to sensowne, a po tym okresie bezwzględnie przeznaczyć na 
przetarg otwarty. 
 
Radny Ryszard Cywiński powiedział, Ŝe jest przeciwnikiem teorii, którą przedstawił radny 
Czerniawski, bo kaŜdy prywatny inwestor, który wchodzi na dany obiekt nie prowadzi 
inwestycji ulepszających, unowocześniających z własnych pieniędzy. Nie robi się Ŝadnych 
inwestycji bez udziału kredytów, poŜyczek i innych rzeczy. Przypomniał temat dzierŜawy 
parkingu w Piławie, gdzie zawsze ten okres dzierŜawy był ograniczany do 3 lat. Zwrócił się  
z zapytaniem do radnych, kto postawi jakąś ładną smaŜalnię czy wykona ładny parking na 3 lata. 
Wiadomo, Ŝe trzeba parę setek tysięcy złotych, Ŝeby to obsłuŜyć i jeszcze zobaczyć, czy da się  
z tego wyŜyć. Od dwóch kadencji w tym miejscu funkcjonuje śmietnik i co roku mamy ból  
z tym związany. Przypomniał teŜ sprawę przedszkola w Bornem Sulinowie, a mianowicie walka 
na prawo i lewo, skargi do Rady Miejskiej i skargi na to czy na tamto. Natomiast od 2 lat nie 
słyszał Ŝadnej skargi, a wręcz same pozytywne opinie. Zaznaczył, Ŝe jak będzie źle się działo, to 
zawsze moŜna wypowiedzieć umowę dzierŜawy. Zaapelował, aby obecnemu dzierŜawcy 
wydzierŜawić ten obiekt na te 10 lat. UwaŜa, Ŝe jak dzierŜawca stara się o wydłuŜenie okresu 
dzierŜawy, to chce poprawić a nie pogorszyć działalność tej placówki. Zgłosił wniosek  
o przegłosowanie projektu uchwały w brzmieniu przygotowanym na sesję. 
 
Radny Dariusz Czerniawski powiedział, iŜ musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy, Ŝe jak jest 
dzierŜawca naszego lokalu to wszystko co polepsza w nim (wyposaŜenie itd.) jest mu odliczane 
z czynszu i defacto mniej pieniędzy wpływa do budŜetu gminy. Stwierdził, Ŝe jest zwolennikiem 
bardzo jasnych rozwiązań i trzeba było od razu ogłosić przetarg na lat 13 albo na 10. 
 
Radny Mariusz Gorgol zwracając się do radnego Czerniawskiego powiedział, iŜ to czy 
edukacyjnie w przedszkolu prowadzone są dzieci dobrze czy nie, weryfikuje nie Ŝaden Kurator 
Oświaty, tylko weryfikują rodzice, którzy określają czy wysłać tam dziecko czy nie. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal wrócił do tematu ogłoszenia przetargu na przedszkole. 
Poinformował, Ŝe z załoŜenia ustalono krótszy okres dlatego, Ŝe jak dzierŜawca sprawdzi się (do 
tej pory nie było Ŝadnej skargi na działalność przedszkola) dostanie jak gdyby moŜliwość 
dłuŜszej dzierŜawy. Związane to było m.in. z tym, o co poprosił dzierŜawca, Ŝe nie mógł 
uzyskać Ŝadnych środków zewnętrznych poniewaŜ okres utrzymania tego wynosi ponad 5 lat,  
a w niektórych projektach 7 lat. Do tej pory dzierŜawca wszystko robił ze środków własnych. 
Powiedział takŜe, Ŝe jak nie będą spełniane warunki przez dzierŜawcę to zawsze moŜna 
wypowiedzieć umowę dzierŜawy, bo w umowie dzierŜawy taka klauzula jest zawarta. 
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Radny Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe w warunkach przetargu nie było informacji o tym, Ŝe 
umowa dzierŜawy będzie przedłuŜona. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, iŜ to Ŝaden zarzut, bo ustawodawca mówi, Ŝe 
rada gminy w formie uchwały moŜe dla dotychczasowego dzierŜawcy przedłuŜyć okres 
dzierŜawy. ZauwaŜył, Ŝe trzeba szczegółowe przepisy znać, Ŝeby w ten sposób formułować. 
Zwracając się do radnego Czerniawskiego powiedział, iŜ radny nie ma racji, Ŝe musiała być 
początkowo uchwała na dzierŜawę 13 lat. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ ma pytanie dotyczące zapisu § 4 
projektu uchwały w brzmieniu: "Traci moc uchwała Nr V/60/2011 Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie dzierŜawy na okres 5 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo". Rozumie, Ŝe tamta uchwała obowiązuje do 2016 r. Zapytał, 
co jest powodem przygotowania projektu uchwały zawierającej 10-letni okres dzierŜawy. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, iŜ powodem jest to, Ŝe dzierŜawca chciałby 
mieć trwałość w wydzierŜawieniu i moŜliwość ubiegania się o środki unijne oraz wykazanie, Ŝe 
ma 5 czy 7 lat trwałości w projekcie. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ jak gdyby przez rok nałoŜą się na siebie 
te umowy dzierŜawy i rozumie, Ŝe nie moŜna zmienić warunków poprzedniej umowy dzierŜawy. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, Ŝe za zgodą stron moŜna. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek potwierdził, Ŝe za zgodą stron moŜna, więc jest to 
jakimś warunkiem do podjęcia przedmiotowej uchwały, a mianowicie, Ŝe przez ten rok nie 
zmieniają się warunki, ale jaki będą one miały wpływ na dalsze 9 lat. Występuje tu nałoŜenie się 
okresu dzierŜawy i ktoś z czegoś rezygnuje albo się porozumiewa. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, Ŝe jest to rola negocjacji Burmistrza i w tym 
przypadku takie negocjacje wstępne były prowadzone. Teraz do tej nowej dzierŜawy będą 
prowadzone dodatkowe negocjacje co do szczegółów umowy. Nie ma mowy o obniŜeniu stawki 
dzierŜawy i zostanie utrzymana w dotychczasowej wysokości. Gmina nie traci ani złotówki. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe zarazem dzierŜawca nie traci przez ten 
rok, jeŜeli chcemy na następny okres wyŜszą stawkę, bo na to musi nastąpić porozumienie.  
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, Ŝe to nastąpi w dalszych negocjacjach. 
 
Radny Ryszard Cywiński odniósł się do tego, co powiedział Zastępca Burmistrza. Powiedział,  
iŜ spółka, w której pracuje bardzo duŜo środków pozyskuje z projektów unijnych. Poinformował, 
Ŝe proces przygotowawczy trwa do roku, natomiast kaŜdy jeden warunek, a mieli 5 wniosków,  
to 5 letni okres prowadzenia działalności.  
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie poprawkę polegającą na 
zmianie w § 2 ust. 1 projektu przedmiotowej uchwały okresu dzierŜawy z 10 lat do lat 5: 
- za głosował 1 radny, 
- przeciw głosowało 12 radnych, 
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- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Poprawka nie została przyjęta. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 12 radnych, 
- przeciw głosował 1 radny, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała Nr XLIX/578/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 października 
2014r. w sprawie dzierŜawy na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Borne Sulinowo została podjęta i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
12.8 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2014 (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację Programu). 
 
Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLIX/579/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 października 
2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2014 została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
12.9 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2016 
(zmiany w preliminarzu wydatków na realizację Programu w 2014 roku). 
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Po tym zwrócił się do przewodniczących Komisji BudŜetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju  
o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel powiedział, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLIX/580/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 października 
2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2016 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 22 do protokołu. 
 
 
12.10 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLIX/581/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 października 
2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
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12.11 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLIX/582/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 października 
2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
 
12.12 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia 
zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa aneksu do umowy współpracy z dnia 28 
kwietnia 2014 r. o dofinansowanie realizacji programu YOUNGSTER PLUS - wsparcia nauki 
języka angielskiego dla młodzieŜy szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest 
wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieŜy z tych terenów poprzez przeprowadzenie 
dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz 
na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budŜetowy 2014 w celu 
realizacji przedmiotowego zadania. 
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. 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLIX/583/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 października 
2014r. w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa 
aneksu do umowy współpracy z dnia 28 kwietnia 2014 r. o dofinansowanie realizacji 
programu YOUNGSTER PLUS - wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieŜy szkół 
gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych 
młodzieŜy z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji 
języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz na zaciągnięcie zobowiązania 
finansowego wykraczającego poza rok budŜetowy 2014 w celu realizacji przedmiotowego 
zadania została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 
12.13 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 
418.863,29zł, zmniejszenia dochodów o kwotę 12.200,00zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 
406.663,29zł). Po tym zwrócił się o opinie komisji. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod 
głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XLIX/584/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 października 
2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
12.14 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy obniŜenia 
średniej ceny skupu Ŝyta do celów podatku rolnego na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2015 r. 
Po tym zwrócił się do przewodniczącego Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie 
projektu uchwały. 
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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, 
- przeciw nie głosował Ŝaden radny,  
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Uchwała Nr XLIX/582/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 października 
2014r. w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta do celów podatku rolnego na terenie 
Gminy Borne Sulinowo w 2015 r. została podjęta i stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
 
Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 28 i nr 29 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji pkt 13 porządku obrad 
pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych". 
 
 
Ad 13. 
 
W punkcie sesji pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głos zabrali: 
 
− Radny Dariusz Czerniawski w nawiązaniu do podjętej uchwały w sprawie przeznaczenia do 

dzierŜawy przedszkola na okres 10 lat chciałby, aby w przygotowanej umowie z dzierŜawcą 
znalazł się stosowny punkt, Ŝe dzierŜawca zobowiązany jest co roku przedstawiać 
sprawozdanie z działalności przedszkola. Przy analizie stanu oświaty w naszej gminie 
powinna tam się teŜ znaleźć edukacja przedszkolna, a tego do tej pory nigdy nie było. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe to burmistrz będzie 
negocjował warunki dzierŜawy. DzierŜawca nie musi nam przedstawiać sprawozdania  
z działalności przedszkola, bo przedszkole jest prywatne. MoŜe to zrobić z dobrej woli. 
Natomiast w razie nieprawidłowości jakie następują w przedszkolu i po zgłoszeniu takich 
sytuacji do Urzędu Miejskiego, obowiązkiem burmistrza jest wystąpić do Kuratorium 
Oświaty o sprawdzenie tych nieprawidłowości. MoŜemy rozliczać przedszkole tylko z 
naszych pieniędzy, którymi uzupełniamy utrzymanie dziecka w przedszkolu.  
 
Radny Dariusz Czerniawski powiedział, iŜ to była dobra wola tej Rady Miejskiej, Ŝe 
wyraziła zgodę na 10 lat dzierŜawy, więc dzierŜawca niech teŜ wyrazi dobrą wolę. 
 
Radny Zbigniew Maltański powiedział, Ŝe przychyla się do wypowiedzi radnego Dariusza 
Czerniawskiego, bo gmina finansuje dwa przedszkola tj. prywatne w Bornem Sulinowie  
i prowadzone przez stowarzyszenie w Łubowie. Dajemy po 300,00zł na dziecko, a nie 
wiemy jak te pieniądze są wykorzystywane. Znając rodziców i prowadzenie przedszkola 
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przez stowarzyszenie, Ŝaden rodzic nie będzie miał śmiałości powiedzieć, Ŝe w tym 
przedszkolu źle się dzieje. Jest tam grupa dzieci oczekujących na przyjęcie do przedszkola  
w granicach 12 dzieci. O sytuacji jaka tam jest, my nic nie wiemy. Powołano dyrektora, 
kiedyś ta osoba zarabiała mniej, teraz duŜo więcej, dajemy po 300,00zł na dziecko i nie 
mamy wpływu jako Rada Miejska. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiedziała, Ŝe przedszkole w Łubowie 
działa jako stowarzyszenie, a stowarzyszenie skontrolować moŜe tylko i wyłącznie pod 
względem finansowym Starosta, bo tak stanowi przepis. My moŜemy ewentualnie ingerować 
w sytuacjach zapalnych, z którymi zgłaszają się do nas rodzice. MoŜemy rozliczyć z tych 
pieniędzy, jakie przekazujemy z budŜetu gminy, a przekazujemy na określony cel - na 
utrzymanie dziecka w przedszkolu. Natomiast, co dzieje się w stowarzyszeniu ma prawo 
rozpatrzyć zarząd stowarzyszenia, członkowie stowarzyszenia i Starosta jako nadzór. 
Poinformowała, Ŝe przedszkole w Bornem Sulinowie sprawdza co roku nadzór budowlany, 
Sanepid i wszelkie innego rodzaju słuŜby pod względem bezpieczeństwa utrzymania. 
 
Radny Dariusz Czerniawski zapytał, czy pieniądze są tylko najwaŜniejsze, czy dobro 
naszych dzieci. Zaapelował, Ŝeby od czasu do czasu, jeśli przyjedzie jakiś pedagog  
i przeprowadzi badanie dzieci, dzierŜawca przedszkola przedłoŜył z tego informację. 
Chciałby mieć pewność, Ŝe zrobiliśmy wszystko, Ŝeby w przedszkolu było jak najlepiej i na 
jak najwyŜszym poziomie. UwaŜa, Ŝe rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola będą za 
to wdzięczni.  
 
Radny Mariusz Gorgol zwrócił się do radnego Czerniawskiego, aby nie wchodził komuś  
w kompetencje, bo są od tego pewne organy i kontrolują. Rodzic równieŜ ma wpływ na 
poziom edukacyjny i na to co się dzieje w przedszkolu. Odnośnie wypowiedzi radnego 
Czerniawskiego na temat wyników nauczania w roku szkolnym 2013/2014 powiedział, Ŝe 
nie słyszał z ust radnego pochwały jak były bardzo dobre wyniki. Stwierdził, Ŝe raz się udaje 
coś lepiej, raz gorzej. Nie wolno na kogoś non stop najeŜdŜać, bo ci ludzie mają tego dość. 
To są tacy sami ludzie jak my, tak samo pracują i są z tego rozliczani. Prosił, aby dać juŜ 
temu spokój. 
 

− Radny Dariusz Skiba zaprosił obecnych na obchody 20 rocznicy działalności Taekwondo  
w Bornem Sulinowie, które odbędą się w sobotę 8 listopada 2014 r. o godz. 12.00 w hali 
sportowej w Bornem Sulinowie. 

 
− Radny Dariusz Palicki odniósł się do wypowiedzi radnego Czerniawskiego odnośnie 

wyników nauczania w szkołach stwierdzając, Ŝe radny tendencyjnie to ocenił. UwaŜa, Ŝe 
obiektywna była ocena Komisji Rozwoju, ale słyszał pretensje od dyrektorów szkół, Ŝe 
surowe te oceny były. ZauwaŜył, Ŝe wystarczy spojrzeć na wyniki nauczania szkoły 
podstawowej. Jest rok, gdzie są bardzo dobre wyniki, później jest słabszy wynik, ale np.  
w ubiegłym roku był bardzo rewelacyjny wynik i nikt o tym nie mówił. Wracając do tematu 
przedszkola powiedział, Ŝe zgadza się z opinią radnego Czerniawskiego i to nie jest tak, Ŝe 
nie moŜna kontrolować. Są odpowiednie organy zewnętrzne, które oceniają pracę szkoły nie 
tylko biorąc pod uwagę wyniki nauczania i sprawdzianów. Poinformował, Ŝe ostatnio była 
kontrola w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie i wypadła bardzo dobrze, była teŜ taka 
ocena w Gimnazjum w Zespole Szkół w Bornem Sulinowie. Myśli, Ŝe w przedszkolu pod 
kątem działalności merytorycznej i wychowawczej teŜ moŜna sprawdzić jak funkcjonuje. 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ wydaje mu się, Ŝe są instytucje 
powołane do tego, Ŝeby kontrolować, a nie mówi o przedszkolu ale o wszystkich rzeczach. 
Jego zdaniem rada gminy nie jest taką instytucją i nie ma kompetencji co do metodyki takiej 
kontroli i stwierdzenia jaka jest sytuacja oraz wyboru kogokolwiek kto by w jej imieniu to 
przeprowadził. Myśli, Ŝe jest to nierealne i nie w naszych kompetencjach. 
 
Radny Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe nie apelował o to, Ŝeby rada gminy kontrolowała, 
tylko miała informację. Dobrze by było, Ŝeby co jakiś czas mieć wiedzę co się dzieje  
w przedszkolu i nie chodzi o to, Ŝeby cały czas stać i kontrolować. Nie słyszał o tym, Ŝe 
jakieś przedszkole jest kontrolowane pod względem pedagogicznym i wychowawczym. 
Najczęściej przeprowadza się takie kontrole po jakimś zdarzeniu czy wydarzeniu medialnym. 
Jego zdaniem przedszkole ma działać dobrze i skutecznie w trosce o nasze dzieci. Chodzi  
o taką ogólną informację np. ile dzieci uczęszczało, z jakich środowisk itd. Nie mówi, Ŝe co 
roku, ale raz na jakiś czas przy okazji np. podsumowania edukacji szkolnej taka informacja 
byłaby wskazana. 
 
Radny Zbigniew Maltański powiedział, Ŝe w przerwie sesji Pani Dyrektor Zespołu Szkół  
w Łubowie podeszła i powiedziała, Ŝe surowa ocena. Stwierdził, iŜ nie chciał zabierać głosu 
w trakcie sesji, bo ta sesja przeciągłaby się niesamowicie. Zacytował fragment analizy, którą 
radni otrzymali na sesję: "Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Łubowie utrzymała 
średnią z roku ubiegłego (...) Wyniki Gimnazjum Zespołu Szkół w Łubowie z wszystkich 
praktycznie przedmiotów lokowały się w staninie bardzo niskim.". Zwracając się do 
obecnych stwierdził, iŜ ktoś mówił, Ŝe sytuacja się poprawia. Zapytał, w którym miejscu 
poprawia się w Łubowie. Powiedział, Ŝe poprawiła się sytuacja lokalowa dzięki 
Burmistrzowi i radnym. Jego zdaniem to Rada Miejska powinna zastanowić się, czy taki 
Dyrektor wybrany w konkursie ma nadal w ten sposób kształcić dzieci. UwaŜa, Ŝe to co 
Komisja Rozwoju przedstawiła było zbyt łagodne. 
 
Radny Dariusz Palicki zwrócił się z prośbą do radnego Maltańskiego o rzetelne czytanie 
informacji. Nie wie, czy radny spojrzał w odpowiednią tabelkę, ale w 2014 r. wyniki 
sprawdzianu Łubowo ma lepsze niŜ SP Juchowo. Prosił, Ŝeby nie rozpatrywać tych wyników 
w ciągu jednego roku, a dać szansę popracować tym szkołom na przestrzeni 2-3 lat. 
 
Radny Dariusz Czerniawski stwierdził, iŜ te wyniki nauczania, jakbyśmy nie patrzyli, to 
zawsze jest tylko matematyka i nie jest to pełne odzwierciedlenie - tylko informacja. Nie ma 
100% pewności w jaki sposób ocenić. Zawsze jest dylemat jak właściwie ocenić. To co 
powiedział o jednym nauczycielu na terenie naszej gminy to jest pewien symptom, Ŝe ten 
nauczyciel bez względu jakie są roczniki zawsze ma bardzo wysoki poziom nauczania. 
Chciałby, Ŝeby takich nauczycieli było więcej, dlatego to powiedział. 
 
Radny Dariusz Palicki powiedział, Ŝe do końca nie zgadza się z wypowiedzią radnego 
Czerniawskiego. Prosił, Ŝebyśmy byli obiektywni, bo są teŜ inni nauczyciele, którzy dobrze 
pracują i mają dobre wyniki. W przypadku nauczyciela i nauki języka angielskiego 
funkcjonuje program wspierający naukę tego języka YOUNGSTER PLUS. Przyznał fakt, Ŝe 
ten nauczyciel umie to wykorzystać. Stwierdził, Ŝe nie jest to tylko jego opinia, ale innych 
nauczycieli, którzy prosili go, Ŝeby o tym poinformował. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ jest bardzo wielu nauczycieli, którzy 
są dobrzy. Po tym odniósł się do wypowiedzi radnego Maltańskiego. Stwierdził, iŜ na pewno 
nie będzie tym, który będzie próbował zwolnić kogokolwiek z dyrektorów, bo nie są to jego 
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kompetencje. Zwracając się do radnego Maltańskiego powiedział, iŜ mówienie o tym na głos 
- bez względu na to czy jest kampania wyborcza czy nie - wydaje mu się, Ŝe jest nie na 
miejscu. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zwracając się do Przewodniczącego RM 
Tomasza Skowronka powiedziała, Ŝe takie dyskusje powinny odbywać się na roboczych 
spotkaniach radnych lub komisjach. W planach pracy Rady Miejskiej czy do planów pracy 
posiedzeń komisji powinno się ujmować takie zagadnienia. 
 
Radny Mariusz Gorgol powiedział, Ŝe nie nam oceniać coś, o czym nie mamy zielonego 
pojęcia. Prosił, Ŝeby dać juŜ temu spokój, bo o ocenie merytorycznej pojęcia nie ma 
większość z nas. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe jest olbrzymia róŜnica między 
informacją jaką radny uzyskuje, a oceną jaką na podstawie tej informacji wyciąga. Obojętnie 
ile będziemy mieli informacji dobrze, Ŝe je posiadamy, ale nie upowaŜnia nas to  
w najmniejszym stopniu do oceny rzeczy, na których się nie znamy, nie jesteśmy 
przygotowani i nie mamy kompetencji. 
 
Radny Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe te wyniki, jeśli chodzi o zestawienia, to nie jest 
ocena. Oceną jest taka, jaka została przeprowadzona przez Kuratorium w ubiegłym roku w 
Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie i w tym roku w Gimnazjum w Zespole Szkół w 
Bornem Sulinowie. To jest właśnie ocena, bo Kuratorium bierze pod uwagę nie tylko wyniki 
(są tylko jednym z elementów), ale jak funkcjonuje szkoła itd. Nie moŜna skupiać się tylko 
na wynikach nauczania. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal ustosunkowując się do uwagi radnego Czerniawskiego 
w kwestii informacji o funkcjonowaniu przedszkola w Bornem Sulinowie powiedział, Ŝe  
w trakcie negocjacji umowy z dzierŜawcą zwróci się z prośbą, Ŝeby taką informację roczną 
do Burmistrza przedstawiono. Zaznaczył, iŜ nie wie, jaki będzie odzew dzierŜawcy. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 

 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 14 pn. "Ustalenie terminu 
następnej sesji". 
 
 
 
Ad 14. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie 
się 20 listopada 2014 r. o godz. 10.00. 
 
Następnie poinformował, Ŝe 11 listopada 2014 r. odbędą się obchody Narodowego Święta 
Niepodległości. O godzinie 12.00 będzie podstawiony autokar przy Urzędzie Miejskim, a 
uroczystość poprowadzi młodzieŜ z Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie.  
 
Po tym przedstawił program uroczystości: 
1. 11.00 - Uroczysta Msza św. w Kościele  pw. św. Brata Alberta w Bornem Sulinowie. 
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2. 12.00 - 12.20   ZłoŜenie wiązanek kwiatów pod obeliskiem poświęconym pamięci ofiar 
totalitaryzmu hitlerowskiego i sowieckiego przy Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie. 

 
3. 12.20 - 13.00     Przejazd autokarem na teren cmentarza jenieckiego i pomników ofiar Oflagu 

IID w Kłominie. ZłoŜenie wiązanek kwiatów. 
 

4. 13.00 - 13.40   Przejazd autokarem na teren cmentarza wojennego k/Krągów. ZłoŜenie 
wiązanek kwiatów. 

 
Zaprosił obecnych do udziału w uroczystości. 
 
 
Ad 15. 
 

W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Tomasz 
Skowronek zamknął XLIX Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 16.50. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 


