
P R O T O K Ó Ł   Nr  XXVIII/2013  

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 19 lutego 2013 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 19 lutego 2013 r. otworzył 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Skowronek.  
 
Na wstępie powitał Panią Burmistrz Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę Burmistrza 
Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, Sekretarza Gminy Annę Gałązkę, 
kierowników jednostek podległych gminie, przewodniczących jednostek pomocniczych gminy 
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 wszyscy radni otrzymali. Po tym zapytał, czy są uwagi lub 
propozycje zmian do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku 
obrad w pkt 12 pn. "Podjęcie uchwał w sprawach" jako ppkt 10 projektu uchwały w sprawie 
oddania w uŜyczenie na okres 10 lat na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem 
Sulinowie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo. Poinformowała, Ŝe  
projekt uchwały dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym mieści się Centrum 
Informacji Turystycznej. 
 
Innych propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie zgłoszony przez Burmistrza 
Bornego Sulinowa wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku sesji projektu uchwały  
w sprawie oddania w uŜyczenie na okres 10 lat na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Bornem Sulinowie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo: 
− za głosowało 13 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 19 lutego 2013 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr XXVII/2012 z 20.12.2012 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. 
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7. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
8. Wolna Trybuna. 
9. Sprawozdania komisji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z prowadzonej działalności  

w II półroczu 2012 r. 
10. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2013 rok. 
11. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2013 rok. 
12. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) rozpatrzenia skargi na sposób rozpatrzenia przez Burmistrza Bornego Sulinowa wniosku  
o sprostowanie błędu w zapisie dotyczącym działki nr 136/7 połoŜonej w obrębie 
Silnowo; 

2) nieodpłatnego nabycia nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy Borne Sulinowo (dot. 
nieodpłatnego nabycia przez Gminę Borne Sulinowo od Skarbu Państwa  - ANR działek 
połoŜonych w obr. Dąbrowica o numerach: 2/32, 4/5, 385/1 i 385/2); 

3) ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór sołtysa; 
4) Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie; 
5) zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.; 

6) określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek 
opłaty targowej na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo; 

7) zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2007-
2013 pt. „Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej”; 

8) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok; 
9) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na 

lata 2013-2030; 
10) oddania w uŜyczenie na okres 10 lat na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem 

Sulinowie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo. 
 
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 XXVII/2012 z 20.12.2012 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 poddał pod głosowanie przyjęcie 
protokołu Nr XXVII/2012 z 20.12.2012 r.: 
− za głosowało 13 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Protokół Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XXVII/2012 z 20.12.2012 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 sprawozdanie z działalności Burmistrza 
w okresie międzysesyjnym otrzymali wszyscy radni.  
 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4  
do protokołu. 
 
Po tym zwrócił się do radnych, czy mają pytania do informacji zawartych w sprawozdaniu 
Burmistrza. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
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 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 jedno posiedzenie, na którym zaopiniowała projekty 
uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie zwołanej na 19 lutego 
2013 r.  
 
Komisja Rozwoju odbyła dwa posiedzenia, których tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Opracowanie planu pracy komisji na 2013 rok. 
2. Informacja na temat stanu infrastruktury drogowej w okresie zimowym, odśnieŜanie jezdni  

i chodników na terenie miasta i gminy. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

1) Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie; 
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2) zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok; 

3) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok (w zakresie 
działania komisji). 

 
Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenie, na którym: 
1. Opracowała plan pracy komisji na 2013 rok. 
2. Rozpatrzyła skargę Pani Lidii Uttendorf na sposób rozpatrzenia przez Burmistrza Bornego 

Sulinowa wniosku z dnia 25 listopada 2012 r. o sprostowanie błędu w zapisie dotyczącym 
działki nr 136/7 połoŜonej w obrębie Silnowo. 
Wypracowane przez komisję stanowisko odnośnie rozpatrywanej skargi stanowi załącznik 
do projektu uchwały będącej przedmiotem dzisiejszych obrad. 

 
W dniu 31 grudnia 2012 r. wpłynął do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie wniosek 
Prokuratora Rejonowego w Szczecinku o uchylenie lub zmianę uchwały Nr X/138/2011 z dnia 
30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności  
i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.  
Wniosek dotyczy zaniechania wskazania w ww. uchwale terminu płatności opłaty targowej oraz 
powielania w uchwale zapisów ustawowych, co wykracza poza zakres regulacji uchwały. 
Pismem z dnia 3 stycznia 2013r. udzieliłem odpowiedzi, Ŝe Rada Miejska w Bornem Sulinowie 
dokona stosownej zmiany przedmiotowej uchwały na najbliŜszej Sesji. 
Projekt uchwały dotyczący określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności  
i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo, 
uwzględniający uwagi Prokuratora Rejonowego w Szczecinku, jest przedmiotem dzisiejszej 
sesji.  
 
Do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie wpłynęła informacja końcowa na 
temat stanu realizacji Projektu "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" 
z podziałem na I i II Fazę. Kserokopia powyŜszej informacji została wysłana wszystkim radnym 
wraz z materiałami na sesję. 
 
W dniu 22 stycznia br. w Radzie Miejskiej w Bornem Sulinowie została przeprowadzona 
kontrola w zakresie sposobu przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków. Zakres 
kontroli obejmował okres od 14 października 2010 r. do dnia kontroli. Kontrolę przeprowadził 
pracownik Wydziału Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Szczecinie.". 
 
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 Radacz Halina Jaskółka. Zwróciła się z zapytaniem, dlaczego StraŜ 
Miejska wyróŜnia naszych rodowitych rolników karając ich na bieŜąco, jeśli cokolwiek źle 
zrobią. Natomiast jeśli duŜa korporacja robi to samo z premedytacją, to daje się upomnienie. 
Poinformowała, iŜ w pewnym czasie (przełom stycznia i lutego br.) zgłaszała do StraŜy 
Miejskiej i inspektora ds. ochrony środowiska, Ŝe Fundacja Stanisława Rakowskiego  
z premedytacją wywoziła gnojówkę na pola w Kądzielni, a potem zaczęli wywozić na pola  
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w Radaczu. Po jej interwencji i obiecywaniu, Ŝe to juŜ się nie powtórzy, bo mieli jakiś przeciek, 
dalej wozili gnojówkę na następne pola. Stwierdziła, Ŝe tam, gdzie Natura 2000, 30-50 m od 
jeziora, cieki wodne - daje się im upomnienie. Natomiast, gdy rolnik z Jelonka wywozi, daje się 
mu mandat. Ona tego nie rozumie, tym bardziej, Ŝe Fundacja bardzo duŜo obiecuje, iŜ 
współpracuje, a nie przypomina sobie, Ŝeby w Radaczu cokolwiek zrobili, oprócz rozjeŜdŜonych 
dróg gminnych i powiatowych. Obiecali, mają gminną drogę przez PGR, Ŝe zrobią mieszkańcom 
drogę do wody. Do tej pory nie zrobili, wszystko na obiecankach się kończy, a my bez przerwy 
im ustępujemy, bo mają swoich prawników, wiedzą jakie jest prawo i zawsze umieją się 
wytłumaczyć. Zapytała, jak to jest, czy to jest tak normalnie, skoro za to samo jak dajemy 
upomnienie, to dajemy jednemu i drugiemu, a nie jednemu karę, a drugiemu upomnienie. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe nie potrafi w tej chwili odpowiedzieć na 
to pytanie. Poprosimy Komendanta StraŜy Miejskiej, Ŝeby radnym przekazał na ten temat 
informacje i natychmiast zostanie udzielona jej odpowiedź. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe na obrady przybył 1 radny - aktualnie 
w sesji uczestniczy 14 radnych. Po tym 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. „Sprawozdania 
komisji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z prowadzonej działalności w II półroczu 2012 r.”. 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwrócił się do przewodniczących komisji  
o przedstawienie sprawozdań z prowadzonej działalności za II półrocze 2012 r. 
 
Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w II półroczu 2012 r. 
przedstawili: 
 
1. Przewodniczący komisji Dariusz Palicki przeczytał sprawozdanie Komisji Rozwoju, które 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
2. Przewodniczący komisji Henryk Sigiel przeczytał sprawozdanie Komisji BudŜetowo-

Gospodarczej, które stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

3. Przewodniczący komisji Mariusz Gorgol przeczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe na obrady przybyła 1 radna - aktualnie 
w sesji uczestniczy 15 radnych.  
Po tym przystąpił do realizacji pkt 10 pn. „Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady 
Miejskiej na 2013 rok”. 
 



6 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali projekty planów pracy 
komisji Rady Miejskiej na 2013 rok i zapytał, czy są do nich jakieś uwagi. 
 
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie 
zatwierdzenie planów pracy trzech komisji stałych Rady Miejskiej: 
− za głosowało 15 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2013 rok zostały 
zatwierdzone jednogłośnie i stanowią załączniki do protokołu: 
 
1) plan pracy Komisji Rewizyjnej – nr 8; 
2) plan pracy Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – nr 9; 
3) plan pracy Komisji Rozwoju – nr 10. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „Uchwalenie planu 
pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2013 rok”. 
 
 
Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali projekt uchwały 
dotyczący planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok i zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos 
odnośnie przedmiotowego projektu uchwały.  
 
Głosu nie zabierano. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVIII/346/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 lutego 2013 r.  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2013 rok 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 12 pn. „Podjęcie uchwał  
w sprawach”. 
 
 
Ad 12. 
Podjęcie uchwał. 
 
12.1 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy rozpatrzenia 
skargi na sposób rozpatrzenia przez Burmistrza Bornego Sulinowa wniosku o sprostowanie 
błędu w zapisie dotyczącym działki nr 136/7 połoŜonej w obrębie Silnowo, a radni otrzymali 
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stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi. Po tym przeczytał treść projektu 
przedmiotowej uchwały i zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
 
śaden radny nie zabierał głosu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVIII/347/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 lutego 2013 r.  
w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób rozpatrzenia przez Burmistrza Bornego Sulinowa 
wniosku o sprostowanie błędu w zapisie dotyczącym działki nr 136/7 połoŜonej w obrębie 
Silnowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
12.2 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
nieodpłatnego nabycia nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy Borne Sulinowo (dot. 
nieodpłatnego nabycia przez Gminę Borne Sulinowo od Skarbu Państwa - Agencji 
Nieruchomości Rolnej działek połoŜonych w obrębie Dąbrowica o numerach: 2/32, 4/5, 385/1  
i 385/2). 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedmiotowym projekcie 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie 
przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXVIII/348/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 lutego 2013r.  
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
12.3 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie ustalenia 
terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór sołtysa (sołectwo Rakowo). 
Po tym zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego projektu 
uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
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Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXVIII/349/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 lutego 2013r.  
w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór 
sołtysa została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
12.4 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie Statutu 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie. 
Po tym zwrócił się do przewodniczących komisji o opinie o przedmiotowym projekcie uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie 
przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXVIII/350/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 lutego 2013r.  
w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
12.5 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie na 2013 r. 
Po tym zwrócił się do przewodniczących komisji o opinie o przedmiotowym projekcie uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki powiedział, Ŝe komisja równieŜ zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie 
przedmiotowego projektu uchwały. 
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Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXVIII/351/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 lutego 2013r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r. została podjęta jednogłośnie 
i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
12.6 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy określenia 
zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 
terenie miasta i gminy Borne Sulinowo, a treść uchwały kaŜdy radny ma przed sobą. 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedmiotowym projekcie 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie 
przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXVIII/352/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 lutego 2013r.  
w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości 
dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
12.7 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeczytał treść projektu uchwały w sprawie 
zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 
operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Remont 
połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej". 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedmiotowym projekcie 
uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
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Przewodniczący RM zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie 
przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XXVIII/353/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 lutego 2013r.  
w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2007-
2013 pt. „Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej" 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
12.8 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok (dot. zwiększenia dochodów budŜetu o 
kwotę 56.009,91zł oraz zwiększenia wydatków budŜetu o kwotę 239.009,91zł). 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 zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie 
przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVIII/354/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 lutego 2013r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
12.9 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2030. 
Po tym zwrócił się o opinię Komisji BudŜetowo-Gospodarczej odnośnie projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Henryk Sigiel poinformował, Ŝe komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM 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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVIII/355/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 lutego 2013r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2013-2030 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do 
protokołu. 
 
 
12.10 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy oddania  
w uŜyczenie na okres 10 lat na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości zabudowanej 
budynkiem o pow. 20,10 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 38/14 o pow. 
0,0157 ha w miejscowości Borne Sulinowo). 
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 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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXVIII/356/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 lutego 2013r.  
w sprawie oddania w uŜyczenie na okres 10 lat na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Bornem Sulinowie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 22 i nr 23 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji punktu 15 porządku 
obrad pn. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych”. 
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Ad 13. 
 
W punkcie sesji pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych” głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 14 pn. „Ustalenie terminu 
następnej sesji”. 
 
 
Ad 14. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poinformował, Ŝe następna sesja odbędzie się  
28 marca 2013 r.  
Po tym przypomniał wszystkim radnym o obowiązku złoŜenia oświadczeń majątkowych za 
2012r. wraz z kopiami PIT-ów w terminie do 30 kwietnia 2013 r. 
 
Następnie Przewodniczący RM udzielił głosu Pani Burmistrz. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zaprosiła chętnych radnych, szczególnie 
reprezentujących Łubowo, do udziału w uroczystości poŜegnania Pana Jana Pieczyńskiego - 
wieloletniego Przewodniczącego Koła Terenowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów w Łubowie. Powiedziała, Ŝe uroczystość ta odbędzie się 20 lutego 2013r. o godz. 
11.00 w sali narad tut. Urzędu. 
Prosiła równieŜ wszystkich radnych o udział w spotkaniu, które odbędzie się 26 lutego br.  
Na spotkanie zaproszeni będą takŜe przedstawiciele Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej 
w Bornem Sulinowie oraz Nadleśnictwa, jako ci, którzy będą nas wspomagać i wspólnie 
budować Strategię Rozwoju Turystycznego Gminy. Obowiązująca Strategia kończy się w 2015 
roku, ale jest tak dalece nieaktualna, Ŝe nad tym naleŜy popracować. Takie warsztaty 
prowadzone przez moderatora odbędą się o godz. 13.00 na tej sali. 
 
 
Ad 15. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Tomasz 
Skowronek zamknął XXVIII Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 13.00 do godz. 13.45. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 


