
P R O T O K Ó Ł   Nr  XXXVI/2013 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 7 listopada 2013 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 7 listopada 2013 r. otworzył 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Skowronek.  
 
Na wstępie powitał Burmistrza Bornego Sulinowa Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską, Zastępcę 
Burmistrza Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, Prezesa Zarządu 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Piotra Kujawę, 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 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 
Sesji w pkt 14 pn. Podjęcie uchwał, projektów uchwał w sprawach: 
1) zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty (projekt uchwały dotyczy 
zaokrągleń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pełnych złotych i został 
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję BudŜetowo-Gospodarczą oraz Komisję Rozwoju); 

2) wyraŜenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na pokrycie strat bilansowych za lata 2010-
2011 (projekt uchwały dotyczy wniesienia dopłaty w wysokości 100.000,00zł i został 
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję BudŜetowo-Gospodarczą oraz Komisję Rozwoju); 

3) zobowiązania Burmistrza Bornego Sulinowa do likwidacji budynku w Bornem Sulinowie 
(dot. budynku garaŜowego zlokalizowanego na działce nr 43/4 w Bornem Sulinowie).  
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję BudŜetowo-Gospodarczą. 

 
Poinformowała równieŜ, Ŝe wprowadza autopoprawki do projektów uchwał w sprawach: 
1) zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - ppkt 7 (dot. zaokrągleń 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pełnych złotych - punkty G i H wzoru 
deklaracji); 

2) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok - ppkt 15 (w związku  
z dopłatą w wysokości 100.000,00zł dla PUK);  

3) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 
2013-2030 - ppkt 16 (w związku z dopłatą w wysokości 100.000,00zł dla PUK). 

PowyŜsze autopoprawki równieŜ zostały przyjęte przez Komisję BudŜetowo-Gospodarczą  
i Komisję Rozwoju. 
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Innych propozycji zmian do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zaproponował, aby do porządku sesji w pkt 14 
wprowadzić zgłoszone przez Burmistrza Bornego Sulinowa projekty uchwał jako ppkt: 
1) zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty - ppkt 6a; 
2) wyraŜenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na pokrycie strat bilansowych za lata 2010-
2011 - ppkt 14a; 

3) zobowiązania Burmistrza Bornego Sulinowa do likwidacji budynku w Bornem Sulinowie - 
ppkt 17. 

 
Po tym poddał pod głosowanie zgłoszony przez Burmistrza Bornego Sulinowa wniosek 
dotyczący wprowadzenia do porządku sesji 3 projektów uchwał oraz autopoprawek do 3 
projektów uchwał: 
− za głosowało 14 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 7 listopada 2013 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady Miejskiej (Nr XXXIV/2013 z 26.09.2013 r.  

i Nr XXXV/2013 z 21.10.2013 r.).  
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady. 
7. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
8. Wolna Trybuna. 
9. Informacja na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o.  

w Bornem Sulinowie z uwzględnieniem zakresu prowadzonej działalności (gospodarka 
ciepłownicza, gospodarka odpadami, gospodarka komunalna, gospodarowanie cmentarzami 
komunalnymi i usługi pozostałe). 

10. Ocena przebiegu sezonu turystycznego 2013 w Gminie Borne Sulinowo. 
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 

2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie 
naleŜy do zadań własnych gminy. 

12. ZałoŜenia budŜetowe na 2014 rok, w tym planowane zadania inwestycyjne i stopień ich 
przygotowania. 

13. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych za 2012 rok. 
14. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) wyraŜenia zgody na dzierŜawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne 
Sulinowo na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierŜawy (dot. budynku o pow. uŜytk. 28,34 m2 posadowionego na działce  
nr 7/364 w Bornem Sulinowie); 

2) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruch. 
niezabud. oznaczonej działką nr 78/2 w m. Jeleń); 

3) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie 
Gminy Borne Sulinowo; 
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4) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych  
i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2014-2016; 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Borne Sulinowo; 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

6a) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty (dotyczy zaokrągleń 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pełnych złotych); 
7) zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; 
8) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 
9) 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 2014 rok; 

10) wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2013 (zmiany w preliminarzu 
wydatków na realizację programu); 

11) wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2011-2016 (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację programu 
na 2013 rok); 

12) obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta do celów podatku rolnego na terenie Gminy Borne 
Sulinowo w 2014 r.; 

13) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
14) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 
14a) wyraŜenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na pokrycie strat bilansowych za lata 2010-
2011 (w wysokości 100.000,00zł); 
15) wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok; 
16) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na 

lata 2013-2030; 
17) zobowiązania Burmistrza Bornego Sulinowa do likwidacji budynku w Bornem Sulinowie 

(dot. budynku garaŜowego zlokalizowanego na działce nr 43/4 w Bornem Sulinowie). 
 
15. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
16. Ustalenie terminu następnej sesji. 
17. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek oświadczył, Ŝe punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. "Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady 
Miejskiej". 
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Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe protokoły poprzednich Sesji Rady 
Miejskiej Nr XXXIV/2013 z 26.09.2013 r. i Nr XXXV/2013 z 21.10.2013 r. były wyłoŜone do 
wglądu i radni mieli moŜliwość zapoznania się z ich treścią. Zapytał, czy są uwagi do 
protokołów. 
 
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie przyjęcie 
protokołów Nr XXXIV/2013 z 26.09.2013 r. i Nr XXXV/2013 z 21.10.2013 r.: 
− za głosowało 14 radnych, 
− głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Protokoły Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr  XXXIV/2013 z 26.09.2013 r. i Nr 
XXXV/2013 z 21.10.2013 r. zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 4 pn. "Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym". 
 
 
Ad 4. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali sprawozdanie  
z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
Po tym zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4  
do protokołu. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 5 pn. „Informacja radnych 
powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu”. 
 
 
Ad 5. 
 
Temat nie był omawiany z uwagi na nieobecność radnych powiatowych z terenu Gminy Borne 
Sulinowo.  
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 6 pn. "Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady". 
 
 
Ad 6. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
" W okresie od ostatniej Sesji odbyły posiedzenia wszystkie komisje Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie, a mianowicie: 
 
Komisja BudŜetowo-Gospodarcza odbyła dwa posiedzenia, na których: 
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1. Oceniono funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem 

Sulinowie za rok 2012. 
2. Dokonano oceny finansowej realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok 

szkolny 2012/2013. 
3. Zaopiniowano załoŜenia budŜetowe na 2014 rok, w tym planowane zadania inwestycyjne  

i stopień ich przygotowania. 
4. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa na dzień 21 października 
2013r.  oraz Sesji w dniu 7 listopada 2013 r.  

 
Komisja Rozwoju odbyła jedno posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie  

z uwzględnieniem zakresu prowadzonej działalności (np. gospodarka ciepłownicza, 
gospodarka odpadami, gospodarka komunalna, gospodarowanie cmentarzami komunalnymi  
i usługi pozostałe). 

2. Podsumowanie przebiegu sezonu turystycznego 2013 w Gminie Borne Sulinowo. 
3. Ocena stanu realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 

2012/2013.  
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

1) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie 
Gminy Borne Sulinowo; 

2) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Borne Sulinowo; 

3) zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

4) zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty; 

5) zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; 

6) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 

7) 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 2014 rok; 

8) wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2013 (zmiany w preliminarzu 
wydatków na realizację programu); 

9) wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2011-2016 (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację programu 
na 2013 rok); 

10) wyraŜenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na pokrycie strat bilansowych za lata 
2010-2011; 

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

 
Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenie, na którym dokonała kontroli w Urzędzie 
Miejskim w Bornem Sulinowie. Przedmiotem kontroli było wykonanie zaleceń wynikających  
z kontroli przeprowadzonej w dniu 3 marca 2011 r. oraz koszty utrzymania ochotniczych straŜy 
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poŜarnych i stan przygotowania OSP do bieŜącej działalności statutowej w podziale na 
poszczególne jednostki.  
Zakres kontroli obejmował: 
1) stan realizacji zaleceń komisji wynikających z kontroli przeprowadzonej w dniu 3 marca 

2011 r.; 
2) plan i wykorzystanie środków przyjętych w budŜecie gminy na 2013 rok na utrzymanie 

ochotniczych straŜy poŜarnych, w tym wydatki na utrzymanie budynków OSP i zakup paliwa 
w podziale na poszczególne jednostki;  

3) stan wyposaŜenia w umundurowanie i sprzęt gaśniczy, stan załogi; 
4) wyjazdy do zdarzeń (liczba wyjazdów z podziałem na poŜary i pozostałe zdarzenia)  

i wydatkowane środki na te wyjazdy. 
 
W dniu 21 października br. wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Zachodniopomorskiego stwierdzające niewaŜność § 12 i 15 załącznika do uchwały Nr 
XXXIII/418/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 12 września 2013 r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu targowiska stałego "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie.  Kserokopię 
powyŜszego rozstrzygnięcia otrzymali do wiadomości wszyscy radni wraz z materiałami na 
dzisiejszą sesję. 
 
W okresie międzysesyjnym wpłynęły do Rady Miejskiej dwie skargi tj. na działania Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz na bezczynność Burmistrza 
Bornego Sulinowa. Skargi zostaną rozpatrzone w drodze postępowania skargowego zgodnie  
z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Przedmiotowe skargi skierowałem do 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie celem zbadania zarzutów w nich 
postawionych, a następnie wypracowania i przedstawienia stanowiska komisji na najbliŜszej 
sesji Rady Miejskiej.". 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poinformował zebranych, Ŝe o godz. 16.00 Pani 
Burmistrz opuści obrady Rady Miejskiej, bowiem będzie wyjeŜdŜała do Szczecinka na spotkanie 
z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Panem Bronisławem Komorowskim. 
 
Po tym Przewodniczący RM przystąpił do realizacji pkt 7 pn. „Wystąpienia przewodniczących 
jednostek pomocniczych gminy”. 
 
 
Ad 7. 
 
W punkcie Sesji pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy” głosu nie 
zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 8 pn. „Wolna Trybuna”. 
 
 
Ad 8. 
 
W punkcie sesji pn. "Wolna Trybuna" głos zabrali: 
 
− Andrzej Golus zabrał głos w sprawie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Powiedział, Ŝe po raz kolejny deklaracja jest zmieniana, ale w jego ocenie jest dalej spór, kto 
ma te deklaracje złoŜyć, tj. czy kaŜdy właściciel w budynku wielolokalowym odrębnie, czy 
zarząd wspólnoty mieszkaniowej - tak jak uwaŜa Referat Ochrony Środowiska. 
Poinformował, Ŝe on sam złoŜył deklarację, natomiast Pani Kierownik Referatu Ochrony 
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Środowiska wystosowała do niego pismo, Ŝe deklaracja jest nieskuteczna i po tym nic więcej 
się nie działo. Oświadczył, Ŝe składa skargę na działalność, poniewaŜ jeŜeli do deklaracji i do 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się ordynację podatkową w całości, 
w związku z tym organ podatkowy jakim jest gmina uznaje, Ŝe deklaracja jest złoŜona 
niewłaściwie, to powinien podjąć takie kroki, Ŝeby tę deklarację skierować do właściwego 
organu, czyli jeŜeli uznaje się, Ŝe Urząd Miejski jest niewłaściwy do przyjęcia deklaracji, to 
powinien przekazać tą deklarację do zarządu wspólnoty i jego poinformować, Ŝeby 
ewentualnie mógł to postanowienie zaskarŜyć i wymusić na gminie, Ŝe to gmina ma tą 
deklarację przyjąć. W treści deklaracji jest wyraźnie wskazane - organ, który ma tą 
deklarację przyjąć. W tym zakresie chciałby, Ŝeby Komisja Rewizyjna wszczęła 
postępowanie i sprawdziła proces, w jaki sposób to przebiegało w jego przypadku, poniewaŜ 
zarząd wspólnoty spytał się gminy o tą deklarację i taką samą treść odpowiedzi otrzymał. 
JeŜeli jest niewłaściwa to trzeba wszcząć postępowanie zgodnie z art. 170, 171 Ordynacji 
podatkowej i ustalić właściwość miejscową organu, który ma przyjąć tą deklarację. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zwracając się do skarŜącego powiedział, Ŝe w tej 
chwili nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ale zajmiemy się tym tematem. 
 

− Andrzej Michalak powiedział, iŜ chciałby dowiedzieć się, czy prawo obowiązuje tylko 
petenta, czy równieŜ Burmistrza i Wiceburmistrza. Zapytał, ile prawo przewiduje na 
udzielenie petentowi odpowiedzi od daty złoŜenia danego pisma. Poinformował, Ŝe 7 lipca 
br. otrzymał od Wiceburmistrza pismo z mapką, Ŝeby naniósł lokalizacje pojazdów 
wojskowych i armat, które miały stanąć na działce. Od 7 lipca br. do 30 października br. nie 
otrzymał Ŝadnej odpowiedzi. Czekał na odpowiedź 119 dni i uzyskał ją dopiero, jak się 
upomniał. Poinformował, Ŝe był dzisiaj w Urzędzie Miasta w Pile i powiedziano mu, jak 
stanowi prawo. JeŜeli w ciągu 30 dni Urząd Miasta nie odpowiada, to działa to na jego 
korzyść. Zwracając się do Zastępcy Burmistrza powiedział, Ŝe mieszka on w Szczecinku,  
a wypłatę wypłaca mu nasze miasto Borne Sulinowo. W związku z tym zapytał Zastępcę 
Burmistrza, dlaczego nie lubi mieszkańców Bornego Sulinowa. Stwierdził, iŜ jeŜeli ktoś chce 
coś zrobić za swoje pieniądze i jeszcze chce zapłacić za uŜyczenie terenu, a Pan mówi nie, to 
on tego nie rozumie. Zasugerował Zastępcy Burmistrza, aby poszedł i zobaczył jak teraz 
wygląda ten teren. Działka znajduje się koło targowiska i ci co handlują zanieczyszczają ją 
fekaliami. Kończąc swoją wypowiedź i kierując słowa do Zastępcy Burmistrza powiedział, 
Ŝe albo będzie to sprzątał w soboty i poniedziałki, albo - jak tak bardzo mu się mieszkańcy 
Bornego nie podobają - niech idzie do Polspanu pracować. 

 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przerwał wypowiedź Panu Andrzejowi 
Michalakowi i powiedział, Ŝe złoŜoną skargę przekazał Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia. 
Natomiast nie pozwoli, aby na tej sesji były inwektywy i niestosowne uwagi w stosunku do 
Zastępcy Burmistrza. Procedura załatwienia skargi została wszczęta i skarŜący otrzyma 
odpowiedź. Po tym udzielił głosu Zastępcy Burmistrza. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiadając Panu Michalakowi na pytanie, czy lubi 
mieszkańców powiedział, Ŝe lubi mieszkańców. Natomiast na pozostałe, które skierował  
w piśmie pytania, dostanie odpowiedź na piśmie. Ta odpowiedź na nie w sensie zgody 
Burmistrza na uŜyczenie części z nieruchomości targowiska miejskiego była przemyślana, 
chociaŜ opinie były róŜne. Początkowo byliśmy skłonni iść w kierunku, Ŝeby udostępnić tę 
nieruchomość mając na względzie jedno zdanie, Ŝe o historię militarną miasta powinniśmy 
dbać wszyscy jako mieszkańcy. Nie ma znaczenia, czy on jest mieszkańcem Szczecinka, czy 
Pan Michalak jest mieszkańcem Bornego, czy ktoś jest mieszkańcem Łubowa. Rzecz, która 
przekonała go do odpowiedzi na nie to to, co Pan Michalak zrobił na nieruchomości. Skoro 
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śle inwektywy w stosunku do jego osoby, to moŜna spytać Pana Michalaka, co on robi z tymi 
nagrobkami cmentarnymi, które złoŜył na gminnej nieruchomości. Jakim prawem to robi. 
 
Pan Andrzej Michalak odpowiedział, Ŝe te nagrobki leŜą na terenie prywatnym, a nie na 
gminnym. 

 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 9 pn. " Informacja na temat 
funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie  
z uwzględnieniem zakresu prowadzonej działalności (gospodarka ciepłownicza, gospodarka 
odpadami, gospodarka komunalna, gospodarowanie cmentarzami komunalnymi i usługi 
pozostałe)". 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poinformował, iŜ radni otrzymali sprawozdanie z 
działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie za 2012 
rok. Na sesji gościmy Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bornem 
Sulinowie, któremu będzie moŜna zadawać pytania w sprawie. PowyŜsze sprawozdanie stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do komisji Rady Miejskiej o przedstawienie opinii. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Dariusz Czerniawski przedstawił opinię komisji  
w brzmieniu: 
 "Analizując sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki  
z o.o. w Bornem Sulinowie za 2012 rok komisja stwierdza, Ŝe zostało ono sporządzone w sposób 
czytelny, bowiem kaŜdy dział prowadzonej działalności jest obszernie opisany tj. gospodarka 
ciepłownicza, gospodarka odpadami, gospodarka komunalna, gospodarka mieszkaniowa i usługi 
pozostałe. 
 Zaniepokojenie komisji wywołała informacja o poniesionej stracie za rok 2012, która 
wyniosła 545.281,36zł. Straty przedsiębiorstwa z roku na rok są coraz wyŜsze, a w efekcie strata 
ciągniona za lata 2010-2012 wynosi 1.043.520,41zł. PowyŜsze niekorzystnie wpływa na ocenę 
sytuacji finansowej Spółki przez podmioty z nią współpracujące przyczyniając się do trudności 
związanych z bieŜącą działalnością spółki z otrzymaniem kredytów długoterminowych  
i kredytów na rachunku bieŜącym. Strata negatywnie wpływa na obraz ekonomiczny Spółki, jej 
wizerunek i uniemoŜliwia jej rozwój. Zdaniem komisji na bieŜąco nie analizuje się przyczyn 
powstawania strat, bowiem na posiedzeniu nie uzyskano racjonalnego wytłumaczenia powstałej 
straty. Mimo złej kondycji finansowej Spółki i poniesionej straty za rok 2011 w wysokości 
406.969,79zł, w roku 2012 w dziale gospodarka ciepłownicza odnotowano wzrost kosztów  
z tytułu wynagrodzeń i ubezpieczenia społecznego o kwotę 77.859,64zł oraz wzrost kosztów 
zarządu o kwotę 53.199,59zł. W rezultacie takiego działania wygenerowano w porównaniu  
z poprzednim rokiem wzrost kosztów w tym dziale o kwotę 131.059,23 zł. W związku  
z powyŜszym Komisja BudŜetowo-Gospodarcza oczekuje w ciągu 30 dni szczegółowego 
sprawozdania z działalności Spółki za 2012 rok, z podaniem przyczyn wygenerowania tak 
wysokiej straty, oczekuje takŜe wyjaśnienia Rady Nadzorczej przedsiębiorstwa w kwestii 
podjętych działań w kierunku minimalizacji strat i przygotowania planu naprawczego 
poprawiającego sytuację ekonomiczną Spółki. Dla właściwej oceny działalności Spółki istotne 
byłyby wyjaśnienia Rady Nadzorczej odnośnie podejmowanych działań w latach 2011 i 2012 
oraz realizowaniu funkcji kontrolnych nad Spółką. Komisja podkreśla, Ŝe kaŜda wygenerowana 
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strata skutkuje konsekwencjami dla budŜetu Gminy Borne Sulinowo i jest bezpośrednim 
znacznym dla niego obciąŜeniem. 
 W związku z tym - zdaniem komisji - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie powinien przedstawić Radzie Miejskiej jak 
najszybciej propozycję uzdrowienia sytuacji finansowej i niezwłocznego wprowadzenia działań 
naprawczych. 
 Reasumując, Komisja BudŜetowo-Gospodarcza negatywnie oceniła funkcjonowanie 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie za 2012 rok z uwagi 
na straty, które z roku na rok są coraz wyŜsze.". 
Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki przedstawił opinię 
komisji w brzmieniu: 
 "Komisja Rozwoju szczegółowo zapoznała się z przedstawionym przez Prezesa Zarządu 
sprawozdaniem na temat działalności i funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie za 2012 rok. Informacja zawiera szczegółowy opis sytuacji 
finansowej Spółki oraz charakterystykę prowadzonej działalności w rozbiciu na poszczególne 
działy. 
 Członkowie komisji zauwaŜyli trudności finansowe związane z działalnością Spółki  
w poprzednich latach i dług ciągniony, który utrudnia prowadzenie bieŜącej działalności  
i niekorzystnie wpływa na ocenę sytuacji Spółki przez instytucje finansowe. Mało optymistyczne 
są wyniki finansowe za rok 2012, bowiem w większości działów prowadzonej działalności 
zanotowano straty. Niepokój budzi fakt, iŜ kapitał zakładowy Spółki to kwota blisko 
2 092 580,14zł a strata bilansowa ciągniona za lata 2010–2012 to kwota 1 043 520,41zł i jest to 
zadłuŜenie niebezpieczne. 
 Mimo trudnej sytuacji finansowej Spółka modernizuje i uzupełnia sprzęt, a na 
podkreślenie zasługuje fakt, iŜ czyni to próbując pozyskać partnerów lub sięgać po środki 
zewnętrzne. Zdaniem komisji działania te spowodują obniŜenie kosztów i większą efektywność 
świadczonych usług. 
 Członkowie komisji po rozmowie z Nowym Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych w Bornem Sulinowie dostrzegają pozytywy w postaci dąŜenia do zmiany takiego 
stanu rzeczy i poprawy rentowności Spółki poprzez wdraŜanie w Ŝycie róŜnych pomysłów  
i poprawę jakości w funkcjonowaniu firmy oraz systematyczny kontakt z przedstawicielem 
właściciela Spółki. Warto podkreślić, iŜ przedsiębiorstwo wywiązuje się terminowo ze 
wszystkich zobowiązań wobec wierzycieli – banków.  
 Komisja Rozwoju pozytywnie ocenia działalność Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  
w zakresie świadczonych usług na rzecz mieszkańców, jak równieŜ działania w sferze 
organizacyjnej Spółki.  
 Tym niemniej komisja zauwaŜa niedoskonałości w funkcjonowaniu pewnych sfer 
działalności Spółki, jednak po rozmowie z Prezesem Zarządu widać wizję, pomysł na zmianę  
i wyjście naprzeciw oczekiwaniom usługobiorców. Spółka dostosowuje się do realiów rynku, 
modernizuje i uzupełnia sprzęt niezbędny do pełniejszej i wydajniejszej realizacji zadań 
wynikających z prowadzonej działalności. Komisja uwaŜa, Ŝe Spółka powinna wyjść ze swoją 
ofertą i próbować pozyskiwać zlecenia poza obecnym terenem działania. 
Pocieszające jest to, Ŝe pozyskuje nowych odbiorców na wytworzoną energię cieplną w Bornem 
Sulinowie, a ostatnio podłączono budynek Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na 
Stwardnienie Rozsiane i kilku mniejszych odbiorców. 
 Komisja Rozwoju - biorąc pod uwagę wszystkie problemy w bieŜącej działalności - 
widzi w następnych latach przy sprzyjających okolicznościach moŜliwość na rozwój  
i prawidłowe funkcjonowanie Spółki. Zwiększanie kompetencji załogi i systematyczna poprawa 
jakości świadczonych usług powinna sprzyjać rozwojowi Spółki.". 
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Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
 
Radny Mariusz Gorgol powiedział, Ŝe wysłuchaliśmy dwie opinie komisji, które są skrajnie 
róŜne. W związku z tym chciałby się dowiedzieć, która z tych opinii jest prawdziwa oraz chce 
poznać wyniki głosowania na komisjach nad tymi opiniami. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ trudno stwierdzić, która z tych opinii 
jest prawdziwa. Jedna komisja wnioskowała o to, Ŝeby Prezes PUK przygotował nam 
sprawozdanie i wtedy jeszcze raz spotkać się i ocenić. Natomiast druga komisja spotkała się  
i usłyszał wiele faktów, które usłyszano od Prezesa, a które mają to naprawić i ma być lepiej. 
 
Radny Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe Komisja BudŜetowo-Gospodarcza podjęła decyzję  
o negatywnej opinii jednogłośnie. Na posiedzeniu komisji nie uzyskano stosownych odpowiedzi 
od Pana Prezesa PUK o efekcie, dlaczego tak duŜa strata za rok ubiegły została wygenerowana. 
Rozumie, Ŝe jest nowy Prezes od niedawna, ale jest dobrze zorientowany w działalności Spółki  
z uwagi na pełnioną funkcję w przeszłości. Problem PUK-u znany jest przez nas od lat i straty 
jakie odnotowujemy są coraz większe. Nie moŜemy stać obojętnie i mówić, Ŝe nic się nie dzieje. 
Jego zdaniem są bardzo duŜe problemy. Dlatego w opinii poproszono członków Rady 
Nadzorczej o informację na temat działań podejmowanych w przeszłości, a takŜe poproszono  
o plan naprawczy Spółki. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska uprzedzając dyskusję radnych stwierdziła, iŜ cieszy 
ją fakt, Ŝe Pan radny Czerniawski podkreślił, Ŝe sytuacja Spółki znana jest radnym. Wiemy teŜ z 
jakim kapitałem załoŜycielskim Spółka startowała. Z pełną odpowiedzialnością musimy sobie 
wyjaśnić podstawowe problemy, za które nie do końca odpowiada spółka. Najprościej 
oczekiwać od kolejnych prezesów cudu w postaci zysków. Powiedziała, Ŝe spółki komunalne są 
w tej chwili elementem polskiej rzeczywistości. Tworzone są przez samorządy, aby moŜna im 
było powierzyć wykonywanie zadań własnych. Takie spółki komunalne są dla wszystkich 
samorządowców gwarantem tego, Ŝe potrzeby mieszkańców będą zaspokojone. Z jednej strony 
spółki te mają wykonywać zadania publiczne co niejednokrotnie wiąŜe się dla nich z bardzo 
niskimi wpływami, bo samorząd ograniczony środkami chce wykonać zadania jak najtaniej 
dbając o kieszeń mieszkańców ale i samorządu. Z drugiej strony z logiki istnienia spółki wynika, 
Ŝe jest podmiotem działającym na wolnym rynku i powinien dostosowywać się do zasad nim 
rządzących, czyli zarabiać pieniądze i nie generować strat. Samorząd zlecając zadania spółce za 
duŜo mniejsze pieniądze, niŜ wynika to z zasad wolnego rynku, musi mieć świadomość tego, Ŝe 
w jakiś sposób te naleŜne pieniądze trzeba spółce oddać. Naciskamy, Ŝeby nie wzrosły ceny za 
ogrzewanie, Ŝeby nie wzrosły ceny za sprzątanie miasta, za wywóz śmieci i zarządzanie 
mieszkaniami komunalnymi, a to bije w spółkę. Poinformowała, Ŝe minęły czasy zakładów 
budŜetowych, nie wchodzimy w partnerstwa publiczno-prywatne bo nie ma przejrzystych 
regulacji prawnych. Podkreśliła, iŜ trzeba mieć świadomość tego, Ŝe z jednej strony wolny rynek 
dyktuje swoje zasady i Ŝaden podmiot prywatny za pieniądze zapisane w naszym budŜecie by 
tych zadań publicznych nie wykonał, zaś z drugiej strony musimy je realizować i chcemy 
utrzymać spółkę, bo są to teŜ miejsca pracy naszych mieszkańców.  
Poinformowała, Ŝe uczestniczy w posiedzeniach Rady Nadzorczej PUK podczas których 
analizowane są bardzo dokładnie wszystkie aspekty działalności spółki. Powiedzieliśmy sobie 
jasno, Ŝe nie moŜemy oczekiwać, by ta spółka - będąc spółką komunalną - zarabiała pieniądze. 
Samorząd powinien za konkretną zleconą spółce  pracę płacić określone pieniądze, a jeŜeli ich 
nie płacimy, to powinniśmy w trosce o kieszeń mieszkańców te straty wyrównać. UwaŜa, Ŝe 
pierwsze pytanie, jakie radni powinni sobie postawić debatując o spółce to, czy tak mała spółka 
komunalna jest w ogóle w stanie generować zyski. Analizując kondycję finansową spółki trzeba 
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sobie zdać sprawę Ŝe nie rentowność, nie kredyty wpływają na kondycję i na to, w jakim stanie 
znajduje się spółka, tylko czy spółka ma płynność finansową. Płynność ta to zdolność do 
osiągnięcia przepływów pienięŜnych umoŜliwiających regulowanie zobowiązań wymagalnych a 
z tym problemu nie ma. Pamiętać teŜ naleŜy o tym Ŝe strata jest duŜa ale jest to strata ciągniona.  
 
Radny Ryszard Cywiński powiedział, iŜ zgadza się z Panią Burmistrz w kwestii, Ŝe PUK nie 
powinien zarabiać, ale powinien wychodzić w granicach zera i teŜ nie do końca, bo zawsze ktoś 
nie zapłaci, a nie ma tak, Ŝeby 100% mieszkańców zapłaciło. Jest to spółka, która działa na 
zasadzie usług. Następnie ustosunkował się do opinii wydanej przez Komisję BudŜetowo-
Gospodarczą. Powiedział, Ŝe na posiedzeniu nie uzyskano odpowiedzi na pytanie, co składa się 
na wygenerowaną w 2012 r. stratę w wysokości 545.281,36zł, gdyŜ rok ubiegły był rokiem 
pozytywnym dla ciepłownictwa. Temat ciepłownictwa ma dosyć dobrze rozeznany i nie wie 
dlaczego to zadłuŜenie troszeczkę nie spadło, a wręcz się zwiększyło. Akurat baty dostaje 
aktualny prezes, który na ten temat nic nie wie. Zapowiadało się, Ŝe będzie dobry wynik,  
a raptem wynik okazał się bardzo zły. Dlatego komisja wydała ocenę negatywną, bo nie 
dowiedziano się skąd taka strata. Przypomniał, iŜ za 2011 rok strata wyniosła 400.000,00zł, 
natomiast rok 2012 był dobry dla ciepłownictwa a to najwięcej rzutuje dla budŜetu PUK-u. 
Raptem okazało się, Ŝe o 100.000,00zł więcej strat wygenerowano, gdzie sezon ciepłowniczy 
trwał do połowy maja. Ponadto uwaŜa, Ŝe powinniśmy w końcu tej firmie za wykonywanie 
naszych zadań płacić rzetelnie, np. jak ar koszenia kosztuje 100,00zł to te 100,00zł trzeba im 
zapłacić. My dajemy 60,00zł i uwaŜamy, Ŝe to robimy dobrze, jednocześnie w tej spółce 
pogłębiając deficyt. Tą spółkę świadomie zatapiamy, która później ma trudności z zaciągnięciem 
kredytu i zainwestowaniem w cokolwiek. Zacznijmy rzetelnie płacić, zróbmy mniej jakichś 
inwestycji, ale zróbmy ten budŜet, zwłaszcza to co zlecamy spółce, i zapłaćmy im tyle ile trzeba, 
Ŝeby co roku nie dokładać do tego interesu. Stwierdził, Ŝe dwa razy w roku zwiększamy spółce 
budŜet. 
 
Radny Dariusz Czerniawski powiedział, iŜ nie zgodzi się nigdy na to, Ŝeby gospodarka nie 
opierała się o racjonalność. Jeśli kogoś nie stać na podwyŜki, to nie daje podwyŜek, a nie wydaje 
130.000,00zł. On tego nie potrafi zrozumieć i moŜemy się teraz spierać, czy ta strata powinna 
wynieść 100.000,00zł, 50.000,00zł czy 200.000,00zł, czy moŜe 1 mln zł. Stwierdził, Ŝe nie 
chodzi o kwotę tylko o zasadę - racjonalne gospodarowanie. Zasiadając tutaj nie ma wiedzy na 
temat poszczególnych faktur, za co było płacone, w jaki sposób było rozliczane, czy to było 
celowe czy nie. Jak czyta w sprawozdaniu o takiej sytuacji, to krew mu się burzy i wie, Ŝe coś 
jest niedobrze. Powiedział, Ŝe adresuje te słowa do Pana Prezesa, do Pana byłego Prezesa  
i członków Rady Nadzorczej, gdyŜ muszą traktować spółkę jak własne podwórko i wziąć się do 
pracy. 
 
Radny Dariusz Skiba powiedział, iŜ cieszy się, Ŝe ta dyskusja na temat PUK-u w końcu 
rozgorzała, bo on juŜ od dłuŜszego czasu monitował. Za dopłatami, które przekazujemy spółce  
200.000,00zł, 300.000,00zł, 500.000,00zł, wszyscy podnosimy rękę i było wszystko fajnie. 
Przypomniał, Ŝe był opracowany program naprawczy dla PUK-u, jak były jeszcze wodociągi. 
UwaŜa, Ŝe teraz taki program powinien zostać opracowany drugi raz, jeŜeli wszyscy 
wiedzieliśmy, Ŝe są straty. UwaŜa teŜ, Ŝe w tym przypadku jest rola Rady Nadzorczej i nie chce 
tej rady osądzać. Rozumie, Ŝe nikt dzisiaj nie pracuje za darmo, on teŜ jest członkiem jakiegoś 
zarządu i dostaje dietę kilkaset złotych, ale za to, Ŝe jedzie 400 km do Warszawy. UwaŜa, iŜ 
jeŜeli firma prosperuje i zarabia, to trzeba tym ludziom dać, bo rada nadzorcza dba o to, Ŝeby ta 
firma działała. Oni od tego są, a zarząd jest od tego, Ŝeby wykonywał. Stwierdził, iŜ zgadza się 
ze zdaniem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Czerniawskiego, Ŝe trzeba dbać jak 
o swoje. Ma teŜ nadzieję, Ŝe nowy Prezes jakoś udźwignie program naprawczy i przedstawi dla 
Rady Miejskiej, jak by to miało wyglądać. Zadeklarował, Ŝe moŜe się w to włączyć, coś 
podpowiedzieć itd. 
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Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe radny Cywiński świetnie 
przedstawił program naprawczy tj.: racjonalizowanie wydatków, obliczenie przychodów i przede 
wszystkim świadomość tego, Ŝe za odpowiednią pracę trzeba płacić odpowiednie pieniądze. 
 
Radny Dariusz Palicki powiedział, Ŝe usłyszeliśmy róŜne zapytania i odpowiedzi. Opinia 
Komisji Rozwoju jest pozytywna, bo oceniano teŜ pewne próby Pana Prezesa w kierunku, Ŝeby 
działalność spółki zaczęła przybierać właściwe tory i to jest najwaŜniejsze. Zaskakuje go ta 
dyskusja, gdyŜ w ubiegłym roku strata wyniosła 400.000,00zł. Zaskakuje go teŜ to, Ŝe co roku 
radni otrzymują projekty budŜetu gminy, głosujemy nad nimi, a w nich są informacje o kosztach 
i jakie dofinansowanie otrzymuje PUK. Stwierdził, Ŝe nie ma tam pełnej racjonalności 
wydatków, bo nie płacimy 100% kosztów usługi. Prosił, Ŝeby o tym pamiętać. Prosił teŜ, Ŝeby 
pomóc Spółce w pewnych działaniach. Przez podniesienie ręki za albo przeciw w głosowaniu 
nad budŜetem, my teŜ decydujemy się na pewne działania. Teraz wracamy do pewnych sytuacji  
i dobrze, bo nad tym trzeba dyskutować, dywagować i rozpatrzyć te sprawy. UwaŜa, Ŝe program 
naprawczy jest tutaj na miejscu, ale równieŜ trzeba pamiętać przy głosowaniu nad budŜetem  
o finansach tej spółki. 
 
Radny Zbigniew Maltański powiedział, Ŝe przychyla się do wszystkich słów, które zostały 
wypowiedziane przez radnych Cywińskiego i Czerniawskiego, Ŝe jak nie stać to się nie 
podwyŜsza. Następnie poinformował, Ŝe 10 lat wstecz czy kilkanaście w przeddzień Dnia 
Zmarłych na koszach usytuowanych na cmentarzu komunalnym w Łubowie napisano: jaki 
gospodarz taki porządek. Teraz przed Świętem Zmarłych zauwaŜył na cmentarzu w Łubowie od 
poniedziałku do czwartku, Ŝe śmieci PUK wywoził tonami. Sytuacja była taka, Ŝe koszy Ŝaden 
samochód nie mógł podnieść, bo nasze społeczeństwo wrzuca wszystko. Poinformował teŜ, iŜ 
rozmawiał z Prezesem PUK, Ŝe czas najwyŜszy bramy pozamykać, bo ci co robią pomniki robią 
interes, a my wywozimy po nich śmieci. Powiedział, iŜ chwała obecnemu Prezesowi PUK, bo po 
raz pierwszy na Dzień Zmarłych praktycznie kosze były puste, a dostawionych 4 dodatkowo. 
Oby tak dalej, Ŝebyśmy mieli taki porządek jak mamy. 
 
Radny Mariusz Gorgol powiedział, iŜ słucha wszystkich i ma dość mieszane uczucia. Nasze tu 
krzyki są dość populistyczne i nie wie, czemu mają słuŜyć. Troszczymy się o los spółki mówiąc, 
Ŝe płacimy połowę albo 1/3 tego co powinniśmy płacić. Raz do roku taka debata się odbywa, ale 
jest w porządku sesji punkt pn. Interpelacje, wnioski i zapytania. KaŜdy radny ma prawo 
wystąpić z zapytaniem do Burmistrza, który z ramienia gminy nadzoruje działanie spółki, jak ta 
spółka prosperuje, jak działa, jakie koszty poniosła spółka na utrzymanie terenów zielonych. 
Przez ostatnie 15 sesji nie usłyszał, Ŝeby ktoś z radnych takie zapytanie zgłosił. UwaŜa, Ŝeby dać 
szansę nowemu prezesowi, zobaczymy jak będzie w 2013 roku, jak ta strata będzie wyglądała. 
Stwierdził, iŜ odkąd jest radnym zawsze do tej spółki dopłacaliśmy, dopłacamy i będziemy 
dopłacać. Przypomniał, Ŝe kapitał załoŜycielski spółki wynosił 700,00zł, a on osobiście nie zna 
innej spółki z takim kapitałem. Powiedział, Ŝe nie będzie wskazywał, kto wtedy był jak spółka 
się zawiązywała. Przyjęliśmy dwie informacje, jedna jest negatywna, druga pozytywna, więc 
trudno mu się ustosunkować co do działalności spółki, a widzi, Ŝe strata jest. Wszyscy 
krzyczymy, ale nie wie czemu ma to słuŜyć. Myśli, Ŝe powinniśmy dać sobie na wstrzymanie. 

 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska odpowiadając radnemu Czerniawskiemu na 
poruszoną kwestię podwyŜek powiedziała, Ŝe sprawa wynagrodzeń i to o czym mówił była 
omawiana na posiedzeniu Rady Nadzorczej PUK, kiedy wyniknęła dyskusja na temat 
nieuzasadnionych podwyŜek wynagrodzeń. W statucie PUK miał zapisane podnoszenie 
wynagrodzenia o stopę inflacji. Rzeczywiście ówczesny Prezes podniósł wynagrodzenia 
niezgodnie ze statutem przyznając niektórym pracownikom wynagrodzenie wyŜsze od stopnia 
inflacji. Prezes PUK otrzymał polecenie od Rady Nadzorczej naprawienia tej nieprawidłowości. 
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To nie jest tak, Ŝe Rada Nadzorcza na ten temat nie debatowała i nie wiedziała o tym. Polecono 
równieŜ przygotowanie zmiany regulaminu wynagradzania. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe ta dyskusja ma bardzo istotne znaczenie  
i jest waŜna. Te opinie, jeśli są w jakiejś części sprzeczne, równieŜ są istotne, bo z tego 
wszystkiego co wiemy, to jest bardzo proste rozwiązanie, tj. jeŜeli zaczniemy płacić za to co 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych robi normalnie, to temu przedsiębiorstwu starczy, a my 
nie będziemy nic dopłacać na koniec roku. Ponadto jeŜeli przedsiębiorstwo będzie miało 
pieniądze bieŜące, realne, to to co Pani Burmistrz podkreśliła o płynności finansowej nie będzie 
znów problemem. Poinformował, Ŝe był wczoraj na spotkaniu z Prezesem PUK i rozmawiali. 
Myśli, Ŝe z tej dyskusji coś wyjdzie i to będzie dobre dla naszych mieszkańców tzn. Ŝe nie 
będzie droŜej a spółka będzie miała płynność i będzie mogła normalnie funkcjonować. Wydaje 
mu się, Ŝe jak najbardziej na miejscu jest ta dyskusja, jest bardzo potrzebna. Ponadto powiedział, 
Ŝe naprawa to jest nie tylko sprawa wewnętrzna PUK-u, to jest równieŜ sprawa Rady Miejskiej, 
Burmistrza, Urzędu Miejskiego, gdyŜ wszyscy musimy się nad tym pokłonić i zastanowić. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek podziękował wszystkim, którzy zabrali głos  
i przystąpił do realizacji pkt 10 pn. "Ocena przebiegu sezonu turystycznego 2013 w Gminie 
Borne Sulinowo". 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali pisemną informację 
zawierającą podsumowanie przebiegu sezonu turystycznego 2013 w Gminie Borne Sulinowo. 
PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 8 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 na temat przebiegu sezonu turystycznego 
2013 w Mieście i Gminie Borne Sulinowo, która została przygotowana przez Referat Promocji  
i Współpracy Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy współpracy z Centrum Kultury  
i Rekreacji oraz Miejską Biblioteką Publiczną. Członkowie komisji otrzymali informacje na 
temat stanu bazy noclegowej i gastronomicznej, jaką oferuje się potencjalnym turystom. 
Przeanalizowano ofertę turystyczną, zagospodarowanie turystyczne oraz działania promocyjne. 
Przekazano członkom komisji równieŜ informację o przeprowadzonych imprezach kulturalnych, 
rekreacyjnych i sportowych w sezonie turystycznym 2013 na terenie gminy. Komisja przyjęła do 
wiadomości wyczerpujące i rzeczowe dane na temat sezonu turystycznego, przeanalizowała 
mocne i słabe strony, dobrze oceniając przebieg sezonu pod kątem wzrostu bazy noclegowej 
oraz fakt zwiększania i zróŜnicowania oferty wypoczynku przez róŜne podmioty działające na 
terenie gminy.  
 W opinii komisji przejawem właściwego działania skierowanego na potrzeby 
potencjalnego turysty jest szeroka gama tras Nordic Walking, szlaków rowerowych czy szlak 
wodny. Te elementy zagospodarowania turystycznego gminy wpisują się bardzo dobrze jako 
produkt turystyczny w oczekiwania i potrzeby dzisiejszego turysty i powodują duŜy poziom 
satysfakcji. 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 poznawczych potrzeb człowieka. 
Turysta ma do dyspozycji wiele produktów o charakterze i walorach poznawczych oraz 
wypoczynkowych jak: Izba Muzealna i Ośrodek Edukacji Ekologicznej w BKO, CKiR  
z obiektami sportowymi, park linowy i pole minowe przy Pensjonacie ”Ani” i Gościńcu 
„Rossija”, prywatna Izba Muzealna z wycieczkami turystycznymi samochodami terenowymi, 
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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. 
  Aby usprawnić dostęp do informacji turystycznej i podnieść poziom oferowanej usługi 
zmodernizowano Centrum Informacji Turystycznej. Podejmowane są systematyczne działania  
w kierunku poszerzenia oferty i zagospodarowania turystycznego gminy. Przykładami są: kort 
tenisowy przy Hali Sportowej, Strefa rekreacyjno–sportowa w Juchowie oraz dokonano 
rewitalizacji terenu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej – powstał nowy zestaw zabawowy dla 
dzieci, siłownia zewnętrzna, szachownica plenerowa. 
 Członkowie komisji zapoznali się takŜe z ofertą Miejskiej Biblioteki Publicznej na sezon 
turystyczny 2013. ZauwaŜono, Ŝe jest to oferta bogata i bardzo zróŜnicowana, bowiem 
skierowana do róŜnych środowisk i osób o przeróŜnych zainteresowaniach, a takŜe do odbiorców 
w róŜnym przedziale wiekowym. Wszystkie działania od Majówki – pochód, zawody 
wędkarskie poprzez „Gościnną Noc w Bibliotece” do „Wakacji w PodróŜy” oceniono 
pozytywnie. WaŜnym aspektem tych działań  jest to, Ŝe beneficjentem oferty są zarówno 
mieszkańcy jak i turyści. 
 Komisja otrzymała takŜe wyczerpujące informacje na temat przygotowania terenów 
rekreacyjnych i utrzymania terenów zielonych, a więc zadań przydzielonych do realizacji 
Centrum Kultury i Rekreacji. Zdaniem komisji jest to duŜy obszar zadań do wykonania pod 
względem logistyki, jak i specyfiki terenów (tereny rekreacyjno – sportowe, plaŜe czy tereny 
zielone). Członkowie komisji otrzymali równieŜ informację na temat oferty zajęć i działań 
podjętych przez świetlice wiejskie oraz informację o działaniach realizowanych na obiektach 
sportowych i rekreacyjnych jak: Stadion Miejski, Kompleks Boisk „Orlik 2012”, Hala Sportowa 
czy Kort Tenisowy. Z otrzymanych informacji pisemnych oraz z rozmów i wywiadów 
środowiskowych wynika, iŜ w obecnym sezonie turystycznym bardzo znaczącym beneficjentem 
usług były grupy sportowe i rekreacyjno-sportowe. Dlatego działania nastawione na rozbudowę  
i uzupełnianie bazy sportowej są właściwym kierunkiem i naleŜy uznać je za jeden z priorytetów 
rozwoju turystki. 
 Podsumowując sezon turystyczny 2013 naleŜy wspomnieć o wielu działaniach  
i projektach, które te instytucje realizowały same lub we współpracy, a są to produkty bardzo 
rozpoznawalne i zagościły na stałe na mapie imprez gminy, powiatu, województwa czy teŜ 
kraju. Przykładami są: Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych, Poligon wędkarski oraz 
Targi Chleba i Miodu.  
 Sugestie i wnioski komisji odnośnie kierunków działań i strategii rozwoju turystyki w 
następnych sezonach, to w większym stopniu zagospodarować walory historyczne terenu gminy 
oraz stworzyć warunki do korzystania z atrakcyjnych terenów dla sportów motorowych, a takŜe 
kontynuować rozbudowę i unowocześnienie bazy sportowej oraz realizować inwestycje 
infrastrukturalne przy jeziorze Pile. Komisja ponawia równieŜ wniosek o zainstalowanie kamery 
w pobliŜu wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Łubowie w celu zapobiegania ewentualnym 
działaniom chuligańskim i dewastacyjnym na zewnątrz obiektu. 
 Zdaniem komisji pilnie naleŜałoby się zastanowić nad przyszłością pola namiotowego 
przy ulicy Sportowej w Bornem Sulinowie i podjąć pewne decyzje, tj. albo długoletnia (10-15 
lat) dzierŜawa umoŜliwiająca inwestycje i zwrot poniesionych kosztów przez dzierŜawcę lub 
modernizacja i zagospodarowanie terenu przez gminę poprzez wykorzystanie środków  
z funduszy zewnętrznych.  
 Reasumując Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła przebieg sezonu turystycznego  
w Gminie Borne Sulinowo w 2013 roku.". 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
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Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek stwierdził, Ŝe Rada Miejska przyjęła ocenę 
przebiegu sezonu turystycznego w 2013 roku, którą przedstawił Przewodniczący Komisji 
Rozwoju. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 11 pn. "Informacja 
o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 2012/2013,  
w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie naleŜy do zadań 
własnych gminy". 
 
 
Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali pisemną informację  
o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 2012/2013. 
PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do przewodniczących komisji Rady Miejskiej o opinie. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Dariusz Czerniawski przedstawił opinię komisji  
w brzmieniu: 
 "Analizując informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo 
za rok szkolny 2012/2013 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. 
Komisja wyraziła zaniepokojenie corocznym wzrostem nakładów na oświatę ze środków 
własnych budŜetu Gminy Borne Sulinowo, które za rok szkolny 2012/2013 wyniosły 
2.883.160,93zł. 
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. 
 Zdaniem komisji nie są podejmowane działania mające na celu zmniejszenie wydatków 
na oświatę. Z przedstawionych danych wynika, Ŝe celowym wydaje się likwidacja jednej bądź 
dwóch placówek oświatowych, biorąc pod uwagę małą liczbę uczniów i koszty utrzymania 
placówek.  
 W związku z powyŜszym komisja wnosi o przygotowanie symulacji uwzględniającej 
konsekwencje finansowe dla budŜetu Gminy Borne Sulinowo, w tym oszczędności, w związku  
z likwidacją jednej bądź dwóch placówek oświatowych.". 
Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 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 2012/2013, przygotowaną przez 
Inspektora ds. Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi oraz uzyskała wyczerpujące 
i satysfakcjonujące odpowiedzi na zadane pytania przez radnych. 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 
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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. Komisja uwaŜa 
obecną sieć szkół za wręcz idealną dla zaspokajania potrzeb edukacyjnych mieszkańców gminy  
i stwarza płaszczyznę do wysokiego poziomu nauczania i efektywnego wykorzystania potencjału 
uczęszczających do szkół uczniów, m.in. poprzez małą liczebność oddziałów klasowych, co 
przynosi równieŜ korzystne skutki wychowawcze. 
 Członkowie komisji wysoko ocenili 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. Na uwagę zasługują wyniki nauczania w Szkole Podstawowej  
w Bornem Sulinowie, gdzie średnia jest na poziomie 26,82 punktów, co daje wynik lepszy  
w układzie terytorialnym niŜ powiat, województwo, okręg czy kraj. Wyniki egzaminu 
gimnazjalnego praktycznie z większości przedmiotów są powyŜej średniej województwa  
i okręgu. Najwięcej najlepszych wyników uzyskało Gimnazjum w Bornem Sulinowie, tylko  
z matematyki najlepsze wyniki osiągnęło Gimnazjum w Silnowie. RównieŜ wyniki egzaminów 
maturalnych są na dobrym poziomie. 
 Komisja Rozwoju dokonała analizy oferty zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań, 
stwierdzając, iŜ szerokie spectrum propozycji skierowanej do dzieci i młodzieŜy cechuje się 
bogatą, zróŜnicowaną i ciekawą programowo propozycją. 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. 
Komisja przeanalizowała równieŜ szczegółowo finansowanie zadań oświatowych w ubiegłym 
roku szkolnym.  
 Z uznaniem członkowie komisji wypowiedzieli się w sprawie działania mającego na celu 
poprawę stanu lokalowej bazy oświatowej, a mianowicie termomodernizacji obiektu Zespołu 
Szkół w Łubowie.   
 Komisja wnioskuje o podjęcie działań w kierunku przygotowania priorytetów i planu 
inwestycji w zakresie modernizacji w pełnym zakresie kolejnych placówek oświatowych, zdając 
sobie sprawę z trudności oraz sytuacji finansowej, a takŜe wielu potrzeb i oczekiwań nie tylko 
związanych z oświatą i szkolnictwem. 
 Reasumując Komisja Rozwoju oceniła pozytywnie realizację zadań oświatowych za rok 
szkolny 2012/2013.". 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos. 
 
Jako pierwsza głos zabrała Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska, która powiedziała, Ŝe 
w opinii Komisji BudŜetowo-Gospodarczej znalazł się wniosek o przygotowanie symulacji 
likwidacji szkół. Przypomniała, Ŝe przymierzano się kiedyś do tego podczas posiedzenia 
powołanego przez nią zespołu. Nie wie, czy jest sens i czy jest zobligowana jakimś terminem, bo 
w najbliŜszym okresie nie będzie likwidować szkół. Zobaczymy do 2014 roku styczeń-luty  
i wtedy jest w stanie coś przygotować. Natomiast na dzień dzisiejszy nie widzi takiej potrzeby. 
 
Radny Ryszard Cywiński powiedział, iŜ rozumie, Ŝe decyzja Pani Burmistrz podyktowana jest 
względami politycznymi, a nie finansowymi. Trudno, Ŝeby w roku wyborczym likwidować 
którąś ze szkół, czy coś innego robić w tym zakresie. Stwierdził, iŜ wydaje mu się, Ŝe jak co 
roku likwiduje się 1 czy 2 oddziały szkolne, a zwiększa się udział finansowy gminy, bo w 2012r. 
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dokładaliśmy 2.640.000,00zł, a w tym roku 2.800.000,00zł, to to prowadzi donikąd. Rozumie, Ŝe 
są naciski pewnych miejscowości, ale musimy brać pod uwagę ekonomię, bo to jest 
2.600.000,00zł. UwaŜa, Ŝe nie tylko czynnik dziecka powinien być liczony. Dowozimy dzieci  
z duŜych odległości i końca świata nie będzie, jak te dzieci dojadą do innej placówki. Podobnie 
jest z argumentem zwalniania nauczycieli. Powiedział, Ŝe tam jest 6 nauczycieli a mówi  
o szkole, w której uczy się 32 uczniów. Nie ma teŜ w tej szkole wyników nauczania, a jest po 5 
uczniów w klasie, nawet w klasach łączonych moŜna przepytać kaŜdego ucznia czy z wiersza, 
czy z tabliczki mnoŜenia. Wyniki są nie najlepsze, a niektórzy rodzice przewoŜą na swoje 
Ŝyczenie dzieci do innych szkół - do Bornego Sulinowa i Szczecinka. To nie jest jakiś 
ewenement i z tym tematem trzeba coś zrobić. Na razie od paru lat zamiatamy ten temat pod 
dywan, który przynajmniej od 2-3 lat traktowany jest po macoszemu, gdzie się generuje  
z budŜetu gminy duŜe środki. UwaŜa, Ŝe naleŜy się tym środkom przyjrzeć. 
 
Radny Dariusz Czerniawski odpowiadając Pani Burmistrz stwierdził, Ŝe jako Komisja 
BudŜetowo-Gospodarcza dbają nie tylko o finanse budŜetu miejskiego, ale i wszystkich 
mieszkańców. Te zdania zawsze będą podzielone tzn. na co wydawać pieniądze, gdzie dopłacać. 
Skala potrzeb na terenie naszej gminy jest duŜa. Powiedzieliśmy o symulacji, bo wiele się na ten 
temat mówi, co by było gdyby było. Komisja chce wiedzieć, jaki jest bilans zysków i strat i ile 
potencjalnie takie coś moŜe kosztować. To nie znaczy, Ŝe będziemy likwidować, tylko w jaki 
sposób gospodarować tym co mamy. Do oświaty dokładamy ogromne pieniądze, a potem panie  
i panowie sołtysi mają pretensje, Ŝe nie mamy dróg gminnych, Ŝe tego i tamtego brakuje. Te 
pieniądze nie ulatują w powietrze, tylko przesuwane są w budŜecie m.in. na oświatę. Jak 
popatrzymy na dofinansowanie w ostatnich latach (w bieŜącym roku i w poprzednim) to jest to 
kwota ponad 5 mln zł. Zadał pytanie, co moŜna byłoby zrobić za te 5 mln zł. KaŜdy byłby  
w stanie to szybko wydać, ale skala potrzeb byłaby nie zaspokojona. Zaspokojenie jednych 
potrzeb rodzi następne, a skala tych problemów jest przeogromna. Przy okazji debaty o oświacie 
pokazano, jakie pieniądze dotujemy z własnego budŜetu, Ŝe subwencja oświatowa nie pokrywa  
i z tym jest coraz gorzej. Sytuacja jest trudna i to komplikuje budŜet gminy, Ŝe przez oświatę nie 
moŜemy robić innych inwestycji zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, które są 
przekładane z roku na rok. Plan inwestycyjny napisany na lat wiele jest gruby, tylko z realizacją 
cięŜko. 
 
Radny Dariusz Palicki zwracając się do radnego Cywińskiego powiedział, Ŝe przedstawił opinię 
komisji o idealnej sieci szkół pod względem dydaktycznym z punktu widzenia młodzieŜy  
i rodziców, którzy wysyłają dzieci do tych szkół. Zgadza się z radnym Czerniawskim, Ŝe finanse 
są bardzo waŜne. Zawsze jednak musimy rozpatrywać oświatę w dwóch aspektach: finansowym 
i wychowawczym. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska powiedziała, Ŝe nie chce odnosić się do roku 
wyborczego, o czym wspominał radny Cywiński, bo nigdy nie kierowała się takimi względami. 
Jednak o tym, iŜ nie unikniemy likwidacji szkoły w Jeleniu, mówiliśmy i powiedzieliśmy sobie 
teŜ, Ŝe nic na siłę. Ta szkoła wygasza się sama. Na dobrą sprawę w szkole w Jeleniu za chwilę 
naprawdę nie będzie kogo uczyć, bo tam jest 32 dzieci. Przed tym nie uciekniemy, ale odbywa 
się to bez bólu, nic na siłę. Ponadto zauwaŜyła, Ŝe dopłacamy takie kwoty do wszystkich szkół, 
niezaleŜnie czy jest to szkoła, w której uczy się 300, 180 czy 200 dzieci. Dopłacamy do Łubowa 
ponad subwencję, Juchowa, Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie. To jest wynik polityki 
oświatowej naszego państwa a nie samorządu. 
 
Radny Mariusz Gorgol poinformował, Ŝe jak został radnym, na początku analizowano wydatki 
na szkoły. Wg jego mniemania te wydatki były dość drastyczne i sam optował za tym, Ŝeby 
zlikwidować szkoły w Jeleniu, Silnowie i Juchowie. W ubiegłym roku Pani Burmistrz powołała 
komisję do zracjonalizowania wydawania środków na szkoły. Był członkiem tej komisji, jak 
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równieŜ inni radni, przedstawiciele samorządu i szkół. Stwierdzili, Ŝe tam nie ma za bardzo 
czego racjonalizować, nie ma na czym oszczędzać, jest jak jest. Zapytał, co zrobimy  
z budynkiem, jak zlikwidujemy szkołę w Jeleniu. Niech ktoś znajdzie złoty środek na ten 
budynek. Stwierdził, Ŝe przez szereg lat subwencja oświatowa nie uległa zwiększeniu, natomiast 
wydatki na oświatę wzrosły. Gminy zostały zostawione same sobie. Powiedział równieŜ, Ŝe 
mieszka w Bornem Sulinowie i jego dziecko ma do szkoły 300 m, ale co zrobią te dzieci, jak 
będą musiały wstawać o 5.00 rano mając 6-7 lat, a o 17.00-18.00 przyjadą do domu. Zapytał, jak 
takie dziecko ma się uczyć. Po tym ustosunkował się do wypowiedzi radnego Czerniawskiego  
w kwestii, Ŝe tyle wydajemy na oświatę a nie ma na drogi. Powiedział, Ŝe taką kategorią 
myślenia najlepiej zlikwidować szkołę, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, bo te 5 
mln zł, które dajemy na OPS będziemy mieli na utrzymanie dróg. MoŜemy ze wszystkiego 
zrezygnować, ale co z tego będzie. Podkreślił, Ŝe on nie jest za rozwiązywaniem tych szkół. Jak 
znajdziemy złoty środek, co zrobić z budynkami i jak je zagospodarujemy, to wtedy tak. 
 
Radny Ryszard Cywiński stwierdził, iŜ uwaŜa, Ŝe 32 uczniów w szkole podstawowej 6-klasowej 
jest zdecydowanie za mało i zdecydowanie nieekonomicznie. Chodzi o to, Ŝe ci uczniowie nic  
z tego tytułu nie mają lepiej, niŜ uczniowie z innych szkół. Podał przykład wyników nauczania  
i osiągnięć Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie. Te dzieci mają lepiej a nie gorzej. 
Odnośnie zagospodarowania budynku szkoły zasugerował zrobić szybką ścieŜkę legislacyjną  
i zmienić przeznaczenie z funkcji oświaty na mieszkania komunalne. Zróbmy coś dla 
miejscowości a nie dla osób z zewnątrz. Poddał pod rozwagę, kto wyśle dziecko 6, 7, 8-letnie  
z bloków czy z centrum wsi w Jeleniu do świetlicy w Jeleniu wieczorem. Musi mama pójść  
i zaprowadzić dziecko. UwaŜa, Ŝe świetlicę naleŜy zorganizować w innym miejscu, np. odkupić 
piwnicę, w której kiedyś była świetlica lub w innym miejscu. Odnośnie likwidacji szkół 
powiedział, iŜ chce tylko uzyskać symulację, Ŝe temat jest na rzeczy i trzeba coś z tym zrobić 
bez względu na to, co będzie i nie kosztem nauczycieli czy dzieci, gdyŜ dzieci powinny mieć 
lepiej niŜ mają. 
 
Radny Dariusz Czerniawski powiedział, iŜ jego ideą było przedstawić wielkość środków, które 
absorbuje oświata uniemoŜliwiając inne działania. Odnośnie poruszonej przez radnego 
Cywińskiego kwestii osiągniętych wyników nauczania w szkołach w Bornem Sulinowie 
powiedział, Ŝe trzeba pamiętać o środowiskach, które mamy róŜne. To nie zawsze będzie tak, Ŝe 
jak przeniesiemy dzieci z innych miejscowości do Bornego Sulinowa, to od razu będzie cud 
jakiś. To jest bardziej skomplikowane niŜ radny Cywiński to uprościł. 
 
Radny Ryszard Cywiński podał wielkości subwencji oświatowej w 2012 r. - 8.294.687,00zł  
i w 2013 r. przy zmniejszonej ilości oddziałów - 8.592.208,00zł. Stwierdził, Ŝe jest  
o 200.000,00zł większa i uwaŜa, iŜ nie jest tak tragicznie. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska wyjaśniła, Ŝe co roku podawana jest waga i wg tej 
wagi obliczana jest m.in. subwencja. Zwiększa nam się drastycznie liczba dzieci z ogromnymi 
potrzebami edukacyjnymi oraz upośledzeniami. To powoduje wzrost wagi i na te dzieci 
otrzymujemy pieniądze. 
 
Radny Mariusz Gorgol odpowiadając radnemu Cywińskiemu, gdzie w Jeleniu moŜna zrobić 
świetlicę powiedział, Ŝe została tylko kotłownia i obok zsyp na węgiel. Więcej miejsc na 
świetlicę nie ma. 
 
Sołtys sołectwa Jeleń Andrzej Siatkowski poinformował, Ŝe 2 lata temu wysłał pismo do Urzędu 
Miejskiego i do dzisiejszego dnia nie otrzymał Ŝadnej odpowiedzi. W Jeleniu jest działka nr 36/2 
nad jeziorem, wystarczy tylko ją przekwalifikować i wybudować ładną świetlicę. 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek stwierdził, Ŝe tak jak w przypadku Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych dwie komisje i dwa odrębne zdania, równieŜ w tej chwili dwa odrębne 
stanowiska, chociaŜ jedno dotyczy sieci i dydaktyki, a drugie finansów i ekonomii. Zwracając 
się do obecnych powiedział, Ŝe jest to waŜny temat, ale przy takiej sytuacji finansowej jaka jest, 
najwaŜniejsze są nasze dzieci i zdrowie naszych mieszkańców. Po tym ustosunkował się do 
kwestii, czy jest to sieć optymalna i czy to powoduje, Ŝe są najlepsze wyniki. Poinformował, Ŝe 
w sprawozdaniu jest takie zdanie: "Sprawdzian odbył się 4 kwietnia 2013 r. Do sprawdzianu 
przystąpiło 81 uczniów. (...) Bardzo duŜy spadek wyników nastąpił w Szkole Podstawowej  
w Jeleniu. Wynik jest bardzo słaby. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie 
znacznie poprawili wynik ubiegłoroczny o ponad 2,5 pkt.". Prosił, Ŝeby mówić o wszystkich 
aspektach tego, nie tylko o likwidacji i co z tym budynkiem dalej, ale równieŜ o tym - jego 
zdaniem najwaŜniejszym - co my oferujemy tym dzieciom. Nie wie, nie jest nauczycielem, nie 
chce wchodzić w szczegóły i nie dzisiaj miejsce na ten temat rozmowy, ale do rozmowy na 
pewno wrócimy. Podziękował za tą dyskusję, a następnie przeszedł do realizacji pkt 12 pn. 
"ZałoŜenia budŜetowe na 2014 rok, w tym planowane zadania inwestycyjne i stopień ich 
przygotowania". 
 
 
Ad 12. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe radni otrzymali wytyczne do projektu 
budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok, jak równieŜ wykaz planowanych zadań 
inwestycyjnych i stopnia ich przygotowania na przyszły rok budŜetowy. 
PowyŜsze materiały pisemne w tym zakresie stanowią załącznik nr 10 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Dariusz Czerniawski przedstawił opinię komisji  
w brzmieniu: 
 "Po zapoznaniu się z załoŜeniami do projektu budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 2014 
rok, w tym proponowanymi zadaniami inwestycyjnymi, Komisja BudŜetowo-Gospodarcza 
oceniła je pozytywnie. Komisja stwierdza, Ŝe realizacja w roku przyszłym proponowanych 
tytułów inwestycyjnych jest zasadna z uwagi na kontynuację juŜ rozpoczętych prac, jak równieŜ 
moŜliwość uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Komisja nadmienia, Ŝe 
proponowane wielkości dochodów i wydatków przyszłorocznego budŜetu gminy, w tym 
poszczególne zadania inwestycyjne i planowane środki na ich realizację, analizowane będą 
szczegółowo na posiedzeniu poświęconym zaopiniowaniu projektu budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo na 2014 rok.". 
Pisemna opinia Komisji BudŜetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 
 
Radny Ryszard Cywiński powiedział, Ŝe poparł projekt załoŜeń budŜetowych na rok przyszły, 
poniewaŜ od wielu lat szereg inwestycji wróciło na tereny wiejskie. Zaskoczyły go jednak 
inwestycje na terenie miasta Borne Sulinowo. Modernizowane jest boisko szkolne przy Szkole 
Podstawowej, pobudowaliśmy "Orlika", kort tenisowy, budujemy stadion i jeszcze jest 
planowana budowa na terenie kortu ścianki do gry w squasha oraz boiska treningowego pry ul. 
Sportowej. Myśli, Ŝe tego typu inwestycji jest w mieście dość, a są inne potrzebne inwestycje 
chociaŜby drogi wewnętrzne. 
 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska zwracając się do radnych powiedziała, Ŝe cieszy 
się, iŜ zauwaŜono, Ŝe szereg inwestycji wróciło na tereny wiejskie. Prosiła, Ŝeby pamiętać, Ŝe 
Borne Sulinowo to miasto i społeczeństwo teŜ czeka na kolejne inwestycje a środków 
finansowych nie przybywa. Konstrukcja projektu budŜetu na rok 2014 była bardzo trudna. 
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Obowiązują nas nowe wskaźniki i reguła wydatkowa. Odnośnie squasha poinformowała, Ŝe na 
terenie przyległym do kortu tenisowego chcemy wybudować ściankę treningową do tenisa 
ziemnego oczywiście jeŜeli otrzymamy obiecane dofinansowanie. Głównie nastawia się na 
inwestycje dotyczące estetyzacji, chodników, dróg i oświetlenia. Podkreśliła, Ŝe są to nasze 
priorytety. Reszta to jest po prostu koncert Ŝyczeń. Budowa boiska zapasowego teŜ wynika  
z wniosków do nowego budŜetu. Projekt budŜetu będzie o wiele bardziej skromny. 
 
Radny Dariusz Palicki odnosząc się do wypowiedzi radnego Cywińskiego poinformował, Ŝe  
w lipcu br. na Orliku było 4000 osób, z tego większość stanowiły grupy przyjezdne. Był Jan 
Szturc wychowawca skoczków narciarskich śyły i Małysza, który przywiózł do nas grupę 
skoczków z województwa śląskiego. UwaŜa, Ŝe jest to dla nas promocja i im więcej będziemy 
mieli obiektów sportowych, oczywiście w miarę moŜliwości finansowych, tym więcej ludzi do 
nas przyjedzie, zarobią gestorzy i sklepy. Przyjechała do nas równieŜ grupa dziewcząt  
z województwa łódzkiego (juniorki i młodziczki), które trenowały na stadionie w Bornem 
Sulinowie, a takŜe były dowoŜone na treningi do Łubowa, bo brakowało obiektów. Myśli, Ŝe 
konieczność i potrzeba jest, gdyŜ jest to promocja, a czy starczy środków jest inną sprawą. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przystąpił do realizacji pkt 13 pn. "Informacje 
dotyczące analizy oświadczeń majątkowych za 2012 rok". 
 
 
Ad 13. 
 
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 11 do protokołu. 
 
Następnie przedstawił ustalenia z analizy oświadczeń złoŜonych przez Burmistrza  
i Przewodniczącego Rady Miejskiej w terminie do 30 kwietnia 2013 r. za 2012 rok dokonanej 
przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, które stanowią załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Poinformował równieŜ, Ŝe wpłynęła analiza 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 dokonana 
przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku. PowyŜsza analiza opatrzona jest klauzulą 
"Tajemnica skarbowa" i jeŜeli którykolwiek radny chciałby się zapoznać, to moŜe zapoznać się 
osobiście. 
 
Następnie zwrócił się do Pani Burmistrz, aby przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych za 
rok 2012 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 
2012 rok złoŜonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników 
jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego 
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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 poinformował, Ŝe radna 
ElŜbieta Niepelt na chwilę opuściła sesję - aktualnie w obradach uczestniczy 13 radnych.  
Następnie przystąpił do realizacji pkt 14 pn. "Podjęcie uchwał". 
 
 
Ad 14.  
Podjęcie uchwał. 
 
14.1 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia 
zgody na dzierŜawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo na czas 
nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy 
(dot. budynku o pow. uŜytk. 28,34 m2 posadowionego na działce nr 7/364 w Bornem Sulinowie). 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVI/432/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 
2013r. w sprawie wyraŜenia zgody na dzierŜawę nieruchomości stanowiącej własność 
gminy Borne Sulinowo na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierŜawy została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
14.2 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruch. niezabud. oznaczonej 
działką nr 78/2 w m. Jeleń). 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
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Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVI/433/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 
2013r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
14.3 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe komisja - po 
zapoznaniu się z wyjaśnieniami przedstawiciela Kancelarii Radców Prawnych, która 
przygotowywała projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - proponuje, 
aby w § 32 projektu Regulaminu dodać sugerowane przez Kancelarię stwierdzenie o treści: 
"Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne winno realizować swoje obowiązki zgodnie  
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.". Do pozostałych zapisów projektu 
Regulaminu komisja nie wniosła zastrzeŜeń. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie zgłoszoną przez Komisję BudŜetowo-Gospodarczą 
poprawkę, polegającą na dopisaniu w § 32 projektu Regulaminu stwierdzenia o treści 
"Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne winno realizować swoje obowiązki zgodnie  
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa": 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
Poprawka została przyjęta jednogłośnie. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie projekt 
uchwały uwzględniający przyjętą poprawkę: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVI/434/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 
2013r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego 
na terenie Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do 
protokołu. 
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14.4 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy uchwalenia 
Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka  
z o.o. w Szczecinku na lata 2014-2016. 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVI/435/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 
2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urz ądzeń 
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2014-2016 została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
14.5 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zmiany 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
Po tym zwrócił się do komisji o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 
zaopiniowała pozytywnie ten 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 poinformował, Ŝe wpłynęło pismo od Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku zawierające opinię o proponowanych 
zmianach w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borne Sulinowo  
i przeczytał treść pisma w brzmieniu: "Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku 
w nawiązaniu do państwa pisma nr Śr.620.118.2013.AJ z dnia 17.10.2013 r. w sprawie 
zaopiniowania przedstawionego przy ww. piśmie projektu uchwały w sprawie zmiany 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo uprzejmie 
informuje, Ŝe wątpliwości budzi zmiana dotycząca częstotliwości odbierania odpadów 
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komunalnych biodegradowalnych. Z uwagi na fakt rozkładu tych odpadów, naszym zdaniem ich 
odbiór powinien odbywać się z częstotliwością przynajmniej raz na dwa tygodnie. Do 
pozostałych przedstawionych zmian nie wnoszę uwag i zastrzeŜeń.". 
PowyŜsze pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe ma inne pytania dotyczące 
proponowanych zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku. Stwierdził, Ŝe ustawa 
śmieciowa przyniosła wiele problemów i była zupełnie nieprzygotowana do realiów, jakie 
zastaliśmy. Natomiast Rada Miejska, Burmistrz i Urząd Miejski odpowiadają za to, co się dalej 
dzieje. Po ogłoszonym przetargu podpisano umowę z Konsorcjum firm Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych w Bornem Sulinowie i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Szczecinku. 
Powiedział, Ŝe jego wątpliwości budzi pewien bałagan we wszystkich dokumentach, jakie w tym 
temacie powstawały. Po pierwsze w załączniku nr 6 do specyfikacji, który był podstawą do 
przetargu i wyliczenia stawek, podano inne częstotliwości wywozu odpadów niŜ w załączniku 
będącym uchwałą Rady Miejskiej. Jest to dla niego niezrozumiałe, bo Rada Miejska podjęła 
uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne 
Sulinowo, w związku z czym obowiązkiem jest jego przestrzeganie. UwaŜa, Ŝe jak coś się 
ogłasza w specyfikacji, to słuŜy to temu, Ŝeby wyliczyć koszt. Gmina podpisała umowę na 
ryczałt, na zebranie, zagospodarowanie i wywiezienie wszelkich śmieci, a w tej chwili mamy 
sytuację taką, Ŝe istnieją w nadal obowiązującym regulaminie jedne zapisy, w specyfikacji 
drugie zapisy, a wczoraj ze strony internetowej wydrukował harmonogram wywozów odpadów 
segregowanych dla miasta Borne Sulinowo, który raz podaje zapisy ze specyfikacji a raz  
z regulaminu utrzymania czystości. Dla niego jest to sytuacja wogóle niezrozumiała. W tej 
chwili proponuje się wprowadzić zmiany w tym regulaminie, które w niektórych momentach dla 
niego są dziwne. W uzasadnieniu czytamy, Ŝe prognozowana miesięczna ilość odpadów 
zmieszanych wynosiła 80 ton, tymczasem faktyczna średnia miesięczna ilość tych odpadów 
wynosi około 160 ton. Wie z dyskusji, która na tej sali się odbywała, Ŝe mieliśmy okres 
przejściowy, który niestety trwa nadal w wielu miejscowościach. Na razie w Bornem Sulinowie 
ustalony został harmonogram wywoŜenia odpadów segregowanych, a po wczorajszej rozmowie 
lada dzień ma się pojawić w Łubowie i stosownie dalej w kolejnych miejscowościach. 
ZauwaŜył, Ŝe Gmina podpisała umowę z Konsorcjum, a nie z Przedsiębiorstwem Usług 
Komunalnych. Nie ma w informacji, ile ton odpadów segregowanych wywiozło 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Szczecinku. Nie podpisano odrębnej umowy  
z PUK-iem i odrębnej umowy z PGK, tylko podpisano jedną umowę. Jakie porozumienie te 
dwie firmy zawarły między sobą i jak się rozliczają, nie jest to kwestią kompetencji Rady. 
Natomiast bez takiej informacji nie bardzo wie, ile wywieziono i czy wogóle wywieziono, ale 
wie, Ŝe przez kilka miesięcy nie wywoŜono. Ponadto nie bardzo rozumie, co ma zmienić 
zmniejszenie czy zwiększenie czasu odbierania odpadów, kiedy trzeba wysłać dwie śmieciarki. 
JeŜeli wyśle się jedną śmieciarkę co dwa tygodnie, to zrobi ona to samo co dwie śmieciarki co 
miesiąc. Dla niego to teŜ nie jest argument. Powiedział, Ŝe nie chce wchodzić w szczegóły, bo 
tych szczegółów jest bardzo duŜo. Natomiast są trzy dokumenty, w których przedstawiono róŜne 
częstotliwości wywozu odpadów. Nie jest w stanie tego zrozumieć i na pewno będzie głosował 
przeciw. Materiały, które zostały przygotowane są po prostu nie wie, z czego wzięte. JeŜeli nie 
respektuje się zapisów uchwały Rady Miejskiej w specyfikacji, firma podpisuje, a teraz chce 
zmieniać, to jest dla niego nie do przyjęcia. Poinformował, iŜ poprosił Panią Joannę Mikrut  
o przygotowanie wszystkich dokumentów, które tego tematu dotyczyły i zapoznał się z całą 
podpisaną umową. W paragrafie 2 punkt 7 jest zapisane: "Zamawiający zleca a wykonawca 
przyjmuje do realizacji świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy 
Borne Sulinowo w zakresie: 7) zapewnienia na koszt wykonawcy i dostarczenia do 
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz dla właścicieli nieruchomości wytwarzających 
odpady sezonowo odpowiedniej ilości i rodzajów worków na odpady segregowane". Powiedział, 
Ŝe przez 3 miesiące nigdzie nie było moŜna dostać worków, a w tej chwili moŜna je kupić, 
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natomiast umowa mówi zupełnie co innego. Nie wyobraŜa sobie, Ŝeby emerytka z Radacza 
jechała po dwa worki za złotówkę do Bornego Sulinowa. Po wczorajszej rozmowie z Prezesem 
Zarządu PUK dowiedział się, Ŝe sklep w Łubowie będzie te worki rozprowadzał i to teŜ jest 
formuła nie do przyjęcia, bo jest niezgodna z zapisami tej umowy. Natomiast paragraf 4 punkt 7 
stanowi: "zobowiązanie wykonawcy odbierania odpadów komunalnych i gromadzonych na 
terenie nieruchomości z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo". Jest to znów niezgodne z zapisami regulaminu  
i ze specyfikacją. Jest mocno zaskoczony tym, co poznał w oparciu o te dokumenty. Nowe 
propozycje częstotliwości z reguły bazują na tym, Ŝe rozrzedzamy odbieranie tych odpadów. 
JeŜeli dobrze czyta uzasadnienie to jest to sprawa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, bo 
mówi się tylko i wyłącznie o odpadach zmieszanych. Natomiast nie mówi się o odpadach 
segregowanych, ale w propozycji równieŜ zmienia się częstotliwości odbioru tych odpadów. Nie 
bardzo rozumie intencji wielu zapisów, ale wydaje mu się, Ŝe przechowywanie PET-ów  
w worku, szkła i innych nie wymaga wywoŜenia raz w tygodniu, w momencie kiedy śmieci 
bytowe odbiera się raz w miesiącu z tej samej nieruchomości. Nie bardzo rozumie, Ŝe  
w przypadku nieruchomości niezamieszkałych na terenach wiejskich (np. pensjonatów) odpady 
zmieszane będą odbierane jeden raz w miesiącu w okresie letnim. Tych uwag jest bardzo duŜo, 
ale nie chce zajmować więcej czasu, natomiast uwaŜa, Ŝe takie przedstawienie dokumentów  
i takie ich przygotowanie powoduje, Ŝe nie powinniśmy takiej uchwały przyjąć. Po tym zapytał, 
czy teraz ktoś z radnych chce w tej sprawie zabrać głos. 
 
Radny Dariusz Czerniawski powiedział, iŜ jeśli jest tak duŜo uwag to nie naleŜy dzisiaj tej 
uchwały podejmować, czyli solidarnie wstrzymać się od głosu do czasu rozpatrzenia bardzo 
wielu uwag i dopracowania tej uchwały, Ŝeby nie było problemów. 
 
Radny Mariusz Gorgol powiedział, iŜ w umowie jest uregulowane, Ŝe ta segregacja następuje, 
natomiast minęły juŜ 4 miesiące i zapytał, jak to jest liczone, tj. wg deklaracji czy stanu 
faktycznego. Niektórzy mieszkańcy złoŜyli deklaracje na 18,00zł, a niektórzy na 9,00zł, i ani 
jedni ani drudzy nie segregują. Jest to róŜnica 9,00zł na jednego członka rodziny i w przypadku 
5-osobowej rodziny stanowi pokaźną sumę. Mieszkańcy pytają jak to jest, bo dalej nie segregują 
ci, co deklarowali segregację. Nie wie, kiedy cała gmina będzie segregowała odpady, ale uwaŜa, 
Ŝe w danych miejscowościach trzeba będzie to jakoś rozliczyć, Ŝeby było sprawiedliwie płacone. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ nie wie jak to wpływa na koszty, bo 
transport nie jest wszystkim, ale harmonogram, który jest na stronie obowiązujący od 24 
września stanowi, Ŝe szkło w październiku będzie odbierane co tydzień (5 razy), w listopadzie 4 
razy i w grudniu 4 razy. Papier teŜ będzie odbierany 5 razy, natomiast śmieci zmieszane będą 
odbierane co dwa tygodnie. Jest to niezgodne z zapisami w regulaminie utrzymania czystości  
i porządku i nie wie, skąd się wzięły w specyfikacji inne zapisy. Dla niego jest to dziwne, a poza 
tym nie mamy czasu, Ŝeby kaŜdą rzecz szczegółowo przejrzeć. Natomiast to co stwierdził, jest 
dla niego zaskakujące. Prosił teŜ, Ŝeby odpowiedziano mu na pytanie, ile Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej w Szczecinku wywiozło śmieci segregowanych. Powiedział, Ŝe 
przychodzą do niego mieszkańcy gminy i wie, Ŝe w wioskach właściciele nieruchomości napisali 
w deklaracji, Ŝe będą śmieci segregować, a wyrzucają tak samo jak do tej pory, natomiast śmieci 
odbiera Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie, bo tego nie zabiera PGK. 
Dodał, iŜ nie wie, jakie między nimi jest rozliczenie, ale jego zdaniem w olbrzymim stopniu 
wpływa to na to, iŜ prognoza była taka a rzeczywistość jest taka, Ŝe wszystkie śmieci wpływają 
do PUK. Stwierdził, Ŝe nie mając analizy obu firm, nie mamy o czym mówić. Ponadto stawia się 
radnych w takiej sytuacji, iŜ rozumiemy, Ŝe bliŜsza ciału koszula, bo mamy swój PUK i oni mają 
problem gdyŜ wydają więcej jak zaplanowali, ale zauwaŜył, Ŝe jest to przecieŜ Konsorcjum. 
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Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Leśnictwa Joanna Mikrut-Chwiałkowska na wstępie 
wypowiedziała się na temat poruszonej kwestii niezgodności zapisów specyfikacji przetargowej 
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
Przypomniała, Ŝe Rada Miejska w Bornem Sulinowie podejmowała uchwałę 25 kwietnia 2013 r., 
w wyniku której zmieniono częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. Częstotliwości 
wynikające z tej uchwały zmieniającej są zgodne z zapisami specyfikacji. Z pierwotnym 
regulaminem, kiedy był uchwalany w listopadzie 2012 r., nie będą zgodne. Odpowiadając na 
kwestię ilości odebranych odpadów segregowanych powiedziała, Ŝe faktycznie nie pojawiła się 
ta ilość. Poinformowała, Ŝe średnia za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień to prawie 32 tony 
odebranych odpadów segregowanych. Na razie tak to funkcjonuje jak funkcjonuje, a okres 
przejściowy wydłuŜa się. Sumarycznie ta ilość odpadów zgadza się, ale ciągle jest przesunięcie 
między poszczególnymi frakcjami, tj. zmieszanymi i segregacją. Stąd jest wniosek PUK-u i PGK 
o tą zmianę. JeŜeli jest taka wola Rady Miejskiej, mogą to w kaŜdej chwili dopracować, 
doszczegółowić i wyjaśnić. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe chodzi mu o dwie rzeczy jak gdyby: 
jedno w harmonogramie, jedno w specyfikacji i regulaminie ze zmianami, ale pojawiają się 
róŜne rzeczy. Nie wszyscy mieszkańcy wchodzą na strony internetowe, nie wszyscy na to patrzą 
i jest w tym wszystkim dla niego olbrzymie zamieszanie. Natomiast druga sprawa, jeŜeli plus 
minus łączna suma odpadów jest to, co było prognozowane, to nie widzi tematu, Ŝeby tutaj coś 
zmieniać. JeŜeli były takie zapisy w specyfikacji to były u wielu oferentów, a częstotliwość 
wywozu odpadów czy ona będzie raz na miesiąc, czy raz na tydzień stanowi istotną część 
kosztów jakie firma ponosi. W takim razie jeŜeli my to teraz zmienimy po fakcie, to czy jest to 
prawidłowe, bo on ma pewne wątpliwości. Czy to nie będzie miało wpływu - mimo iŜ jest taki 
zapis, Ŝe wykonawca działa zgodnie z regulaminem - Ŝe ktoś powie, iŜ gdyby wiedział, Ŝe będzie 
wywoził raz na miesiąc a nie raz na tydzień, to by wystartował do przetargu i zaproponował 
taniej. Podkreślił, Ŝe tych wątpliwości ma bardzo duŜo i uwaŜa, Ŝe wszystkie je trzeba wziąć pod 
uwagę, poprosić o informację ile to jeszcze potrwa, bo rozumie, iŜ jeŜeli PGK w Szczecinku 
dopracuje się harmonogramu i rzeczywistego odbioru śmieci na wszystkich wioskach, to 
automatycznie spadnie ilość odpadów zmieszanych. Tak ma to funkcjonować i taka była intencja 
ustawodawcy. 
 
Radny Mariusz Gorgol powiedział, Ŝe w deklaracji nie była podniesiona sytuacja okresu 
przejściowego i kaŜdy wypełniał wg swojego mniemania. Dzisiaj okazuje się, Ŝe ci co dobrze 
zrobili i zgodnie z deklaracją to robią, ponoszą koszty tych, którzy dalej Ŝerują i nie segregują. 
Szczególnie dotyczy to terenów wiejskich, bo w mieście Borne Sulinowo ta segregacja juŜ 
została wdroŜona. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal powiedział, iŜ kwestia tego, Ŝe ktoś deklaruje zbieranie 
odpadów w sposób selektywny a nie robi tego, to praktycznie powinna zostać wszczęta 
procedura administracyjna w kierunku zmiany deklaracji i naliczenia wyŜszej opłaty. 
 
Radny Mariusz Gorgol powiedział, Ŝe to nie jest z winy obywatela, który deklarację złoŜył, tylko 
tego, iŜ jest okres przejściowy, nie ma moŜliwości segregacji, bo wszystkie śmieci są razem 
woŜone. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, iŜ na to musimy jeszcze spojrzeć w ten 
sposób, Ŝe niejako niedomagając się przyspieszenia od PGK wdroŜenia segregacji w pozostałych 
miejscowościach, bijemy niejako w naszą firmę.  
 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Joanna Mikrut-Chwiałkowska 
powiedziała, iŜ nie jest to tak, Ŝe mieszkańcy nie mają moŜliwości segregowania odpadów 
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komunalnych, bowiem z Ŝadnej miejscowości do tej pory nie zostały zabrane zbiorcze pojemniki 
do segregacji odpadów. Pojemniki te zostały wycofane tylko z miasta Borne Sulinowo  
i w mieście funkcjonuje system u źródła. Natomiast w kaŜdej miejscowości funkcjonują zbiorcze 
punkty segregacji odpadów i nie jest to tak zupełnie, Ŝe mieszkańcy nie mają moŜliwości 
segregowania. Jest to tylko kwestia własnego sumienia. Poinformowała, Ŝe teŜ mieszka na wsi, 
ale poczuwa się i segreguje odpady. Jednocześnie stwierdziła, Ŝe wszyscy jesteśmy winni temu, 
iŜ ten okres przejściowy się wydłuŜa, ale nie ma tak, Ŝe nie ma zupełnie moŜliwości. 
 
Radny Dariusz Czerniawski zaproponował, aby w związku z tak wieloma wątpliwościami 
wstrzymać się z podjęciem przedmiotowej uchwały na dzisiejszej sesji i ponownie 
przeanalizować jej zapisy w kontekście uwag zgłoszonych przez Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. 
 
Więcej głosu w dyskusji nie zabierano. 
 
W trakcie dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały na obrady powróciła radna ElŜbieta 
Niepelt - aktualnie w sesji uczestniczyło 14 radnych. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- głosów za i przeciwnych nie zgłoszono, 
- wstrzymało się od głosu 14 radnych. 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo nie została 
podjęta.  
 
Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
14.6 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wynika z uchwały poprzedniej, która nie została podjęta. 
Po tym poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- głosów za i przeciwnych nie zgłoszono, 
- wstrzymało się od głosu 14 radnych. 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie zmieniająca uchwałę w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi nie została podjęta.  
 
Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
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14.6a 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty (zaokrąglenie opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi do pełnych złotych). 
Po tym zwrócił się do komisji o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 
zaopiniowała pozytywnie ten 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 XXXVI/436/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 
2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
 
14.7 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
Po tym zwrócił się do komisji o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną, uwzględniając wnioskowaną autopoprawkę polegającą na zaokrągleniu do 
pełnych złotych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach 
niezamieszkałych, w których powstają odpady komunalne (dotyczy punktów G i H druku 
deklaracji). 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ wydała 
opinię pozytywną i uwzględniła wnioskowaną autopoprawkę tj. zaokrąglenie do pełnych złotych 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych,  
w których powstają odpady komunalne (dotyczy punktów G i H druku deklaracji). 
 
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 XXXVI/437/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 
2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
14.8 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Po tym zwrócił się do komisji o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 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 XXXVI/438/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 
2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 23 do protokołu. 
 
 
14.9 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy Programu 
współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 
2014 rok. 
Po tym zwrócił się do komisji o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ wydała 
opinię pozytywną. 
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Przewodniczący RM Tomasz Skowronek zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos  
w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVI/439/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 
2013r. 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 2014 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
14.10 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2013 (zmiany w preliminarzu wydatków na realizację programu). 
Po tym zwrócił się do komisji o opinie odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 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 XXXVI/440/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 
2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2013 została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 
14.11 
 
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 na 2013 rok). 
Po tym zwrócił się do komisji o opinie odnośnie projektu uchwały. 
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Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 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 XXXVI/441/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 
2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2016 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 26 do protokołu. 
 
 
14.12 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy obniŜenia 
średniej ceny skupu Ŝyta do celów podatku rolnego na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2014 r. 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Dariusz Czerniawski 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 XXXVI/442/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 
2013r. w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta do celów podatku rolnego na terenie 
Gminy Borne Sulinowo w 2014 r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 27 do 
protokołu. 
 
 
14.13 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
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Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Dariusz Czerniawski 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 XXXVI/443/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 
2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
 
14.14 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Dariusz Czerniawski 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 XXXVI/444/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 
2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
 
14.14a 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia 
zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. 
z o.o. w Bornem Sulinowie na pokrycie strat bilansowych za lata 2010-2011 (w wysokości 
100.000,00zł). 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 
opiniowała przedmiotowy projekt uchwały i 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 XXXVI/445/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 
2013r. w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na pokrycie strat 
bilansowych za lata 2010-2011 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 30 do 
protokołu. 
 
 
14.15 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok (dot. zwiększenia dochodów budŜetu gminy 
o kwotę 409.245,30zł, zmniejszenia dochodów o kwotę 42.162,29zł oraz zwiększenia wydatków budŜetu 
o kwotę 367.083,01zł). Do projektu uchwały została zgłoszona na dzisiejszej sesji autopoprawka.  
PowyŜsza autopoprawka stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
Po tym zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego projektu 
uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Po tym zwrócił się o opinie komisji. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną i uwzględniła autopoprawkę. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Dariusz Palicki poinformował, Ŝe komisja równieŜ 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i uwzględniła autopoprawkę. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok uwzględniający 
autopoprawkę: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVI/446/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 
2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
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14.16 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2030.  
Do projektu uchwały została zgłoszona na dzisiejszej sesji autopoprawka.  
PowyŜsza autopoprawka stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
Po tym zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedmiotowego projektu 
uchwały. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Po tym zwrócił się o opinię do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Dariusz Czerniawski powiedział, Ŝe komisja wydała 
opinię pozytywną i uwzględniła autopoprawkę. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-
2030 uwzględniający autopoprawkę: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XXXVI/447/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 
2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2013-2030 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 33 do 
protokołu. 
 
 
14.17 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek powiedział, Ŝe projekt uchwały dotyczy zobowiązania 
Burmistrza Bornego Sulinowa do likwidacji budynku w Bornem Sulinowie (dot. budynku 
garaŜowego zlokalizowanego na działce nr 43/4 w Bornem Sulinowie). 
Po tym zwrócił się do Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Członek Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Dariusz Czerniawski 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 XXXVI/448/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 
2013r. w sprawie zobowiązania Burmistrza Bornego Sulinowa do likwidacji budynku  
w Bornem Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
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Opinie Komisji BudŜetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 35 i nr 36 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji pkt 15 porządku obrad 
pn. "Interpelacje, wnioski i zapytania radnych". 
 
 
Ad 15. 
 
W punkcie sesji pn. " Interpelacje, wnioski i zapytania radnych" głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek przeszedł do realizacji pkt 16 pn. "Ustalenie terminu 
następnej sesji". 
 
 
Ad 16. 
 
Przewodniczący RM Tomasz Skowronek poinformował, Ŝe o terminie następnej sesji radni 
zostaną powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty, a na pewno odbędzie się ona w czwartek 
o godz. 14.30. 
 
 
Ad 17. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Tomasz 
Skowronek zamknął XXXVI Sesję Rady Miejskiej.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 17.00. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 


