
P R O T O K Ó Ł   Nr VI/2019 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 27 marca 2019 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
VI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 27 marca 2019 r. otworzył i jej 

przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej MARIUSZ GORGOL.  
 
Na wstępie Przewodniczący RM powitał zaproszonych gości tj. Burmistrza Bornego Sulinowa, 
Zastępcę Burmistrza Bornego Sulinowa, radnego powiatu Arkadiusza Górkę, kierowników 
jednostek podległych gminie, przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, radnych oraz 
obecnych na sesji mieszkańców miasta i gminy. 
 
Po tym zwrócił się do Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej Grażyny Zitans o wręczenie 
zaświadczenia o wyborze na radną w okręgu wyborczym nr 8. 
 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Grażyna Zitans przeczytała treść zaświadczenia  
o wyborze Magdaleny Papierkiewicz na radną w okręgu wyborczym nr 8, a następnie wręczyła jej 
przedmiotowe zaświadczenie. 
 
Następnie Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że zgodnie z art.23a ustawy  
o samorządzie gminnym przystąpimy obecnie do złożenia ślubowania przez radną Magdalenę 
Papierkiewicz, wybraną w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
w dniu 10 marca 2019 r. 
Poinstruował, że po odczytaniu treści ślubowania radna potwierdza słowem „ślubuję” oraz może 
dodatkowo wypowiedzieć formułę „Tak mi dopomóż Bóg”. Odmowa złożenia ślubowania 
skutkuje wygaśnięciem mandatu radnego, o czym stanowi art. 383 § 1 pkt 3 ustawy z dnia  
5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol prosił wszystkich o powstanie i przeczytał rotę ślubowania  
o następującym brzmieniu: 
 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców”. 
 
Radna Magdalena Papierkiewicz wypowiedziała słowo: „ślubuję”. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol stwierdził, że z chwilą złożenia ślubowania radna 
Magdalena Papierkiewicz objęła mandat radnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeszedł do realizacji punktu obrad pn. 
„Stwierdzenie quorum”. 
 
Stwierdził, że na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 15 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne.  
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Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji punktu pn. 
„Przyjęcie wniosków do porządku obrad”. 
Powiedział, że porządek obrad otrzymali wszyscy radni i zapytał, czy są jakieś uwagi bądź 
wnioski do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Burmistrz Dorota Chrzanowska poinformowała o autopoprawce do projektu uchwały  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok – pkt 19  ppkt 13  
porządku obrad. 
Powiedziała, że autopoprawka dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 
2.423,00zł na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie  
z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 
zadania zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. 
Zmiany spowodują zmiany ogólne budżetu i zmiany danych w WPF na lata 2019-2030. 
Autopoprawka nie była przedstawiana na posiedzeniach Komisji Budżetowo-Gospodarczej  
i Komisji Rozwoju.  
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że autopoprawka zostanie przegłosowana w pkt 
19 ppkt 13 przy rozpatrywaniu przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Więcej wniosków do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2019 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji.  
2. Wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na 

radną Rady Miejskiej. 
3. Złożenie ślubowania przez radną. 
4. Stwierdzenie quorum. 
5. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
6. Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady Miejskiej (Nr IV/2019 z 7.02.2019 r. i Nr 

V/2019 z 28.02.2019 r.). 
7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
8. Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu. 
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady. 
10. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
11. Wolna Trybuna. 
12. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2018 rok   

(w tym: baza podlegająca Centrum, działalność świetlic wiejskich, działania w zakresie 
kulturalno-rekreacyjnym i organizacji imprez, realizacja planu finansowego) i planowana 
działalność w 2019 roku. 

13. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2018 
rok  (w tym: baza podlegająca bibliotece, działalność bibliotek, działania w zakresie 
organizacji imprez, realizacja planu finansowego) i planowana działalność w 2019 roku. 

14. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie  
w 2018 roku, realizacja zadań statutowych i budżetowych. 

15. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie w 2018 roku, realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. 
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16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
i Ochrony Ofiar Przemocy w 2018 roku. 

17. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej za rok 2018. 

18. Przyjęcie raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo w 2018 roku. 

 
19. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie; 

2) udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
wniesioną przez Prokuratora Rejonowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Szczecinie; 

3) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (lok. 
mieszk. nr 3 przy Al. Niepodległości 30B w Bornem Sulinowie); 

4) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (lok. 
mieszk. nr 2 w m. Juchowo 38); 

5) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do roku nieruchomości stanowiącej własność 
gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 409/1  
w m. Krągi); 

6) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność 
gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowych oznaczonych działkami: nr 199  
w m. Liszkowo, nr 132/2 w m. Nobliny i nr 49 w m. Rakowo - dla Centrum Kultury  
i Rekreacji w Bornem Sulinowie); 

7) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność 
gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowych oznaczonych działkami nr 579/5, 
579/8, 579/9, 579/10, 579/11 i 579/12 w m. Łubowo - dla Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bornem Sulinowie); 

8) uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2019 – 
2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023 – 2026; 

9) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo; 

10) zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie; 
11) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia 

inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso; 
12) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Borne 

Sulinowo na rok 2020; 
13) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok; 
14) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2019-2030. 
 
20. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
21. Ustalenie terminu następnej sesji. 
22. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol oświadczył, że punkty od 1 do 5 porządku obrad zostały 
zrealizowane. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 6 pn. „Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady Miejskiej 
(Nr IV/2019 z 7.02.2019 r. i Nr V/2019 z 28.02.2019 r.)”. 



4 
 

 
Ad 6. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że protokoły poprzednich Sesji Rady Miejskiej 
były wyłożone do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z ich treścią. Zapytał, czy są 
uwagi do protokołów Nr IV/2019 z 7.02.2019 r. i Nr V/2019 z 28.02.2019 r. 
 
Uwag do protokołów nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący RM przeprowadził głosowanie imienne nad przyjęciem protokołów Sesji Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr IV/2019 z 7.02.2019 r. i Nr V/2019 z 28.02.2019 r.: 
 za głosowało 15 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Protokoły Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr IV/2019 z 7.02.2019 r. i Nr V/2019  
z 28.02.2019 r. zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 7 pn. „Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.”. 
 
 
Ad 7. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie z działalności 
Burmistrza w okresie międzysesyjnym. Zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub pytania do 
informacji zawartych w sprawozdaniu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 5  
do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 8 pn. „Informacja radnych 
powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu”. 
 
 
Ad 8. 
 
W punkcie sesji „Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu” głos zabrał radny 
powiatu Arkadiusz Górka. Na wstępie złożył sołtysom najserdeczniejsze życzenia z okazji 
przypadającego na dzień 11 marca Dnia Sołtysa. W dalszej kolejności poinformował  
o następujących sprawach: 
1. Objęciu z dniem 21 listopada 2018 r. mandatu radnego Powiatu w Szczecinku i wyboru  

z dniem 28 listopada 2018 r. na członka Zarządu Powiatu Szczecineckiego. 
2. Z dniem 12 grudnia 2018 r. został wybrany na przewodniczącego Komisji Legislacji i Prawa 

oraz na zastępcę przewodniczącego Komisji Zdrowia, Aktywizacji Zawodowej i Polityki 
Społecznej. Jest także członkiem Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Staroście Powiatu 
Szczecineckiego. 
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3. Odbytych 7 sesjach Rady Powiatu i 14 posiedzeniach Zarządu Powiatu Szczecineckiego,  
2 posiedzeniach Komisji Legislacji i Prawa, 2 posiedzeniach Komisji Zdrowia, Aktywizacji 
Zawodowej i Polityki Społecznej, jednym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa przy 
Staroście. 

4. Złożeniu 4 interpelacji i zapytań do Dyrektorów Wydziału Architektury i Budownictwa, 
Powiatowego Zarządu Dróg, a także do Prezesa Szpitala Powiatowego. 

5. Uczestniczeniu w spotkaniach z mieszkańcami gmin Borne Sulinowo, Barwice i Grzmiąca, na 
których zostały mu przekazane bieżące sprawy dotyczące mieszkańców tych gmin (drogi, 
szpital, transport lokalny PKS). 

6. Priorytetem są sprawy związane z upadłością spółki PKS i zapewnienie ciągłości dowozu 
dzieci do szkół, kondycja finansowa Szpitala Powiatowego w Szczecinku oraz możliwości 
zwiększenia kwoty kontraktu dla Spółki SM Borne Sulinowo. 

7. Uchwaleniu na sesji w dniu 15 stycznia br. budżetu Powiatu Szczecineckiego, który po stronie 
dochodów w zaokrągleniu wynosi 114.534.000,00zł, natomiast wydatki stanowią kwotę 
117.324.000,00zł. Na inwestycje drogowe samorząd powiatowy przeznaczył około 12 mln zł, 
z tej kwoty inwestycje będą przeprowadzane głównie w gminach Szczecinek i Biały Bór. 
Trwają prace nad pozyskaniem środków na remont dróg na terenie gminy Borne Sulinowo, 
wchodzi w rachubę przebudowa przejazdu przez kanał w m. Kucharowo. Będą składali  
2 wnioski do Wojewody na wykonanie nakładki na odcinku drogi Krągi-Borne Sulinowo  
i skrzyżowanie Juchowo-Jeziorki-Radacz. W tej chwili są to najbardziej wymagające remontu 
odcinki dróg. Powiedział, że jest w kontakcie z Zastępcą Burmistrza i kierownikiem Referatu 
Inwestycji Krzysztofem Zającem. Myśli, że w najbliższym czasie uda się im spotkać  
i wypracować plan działania, żeby mogli pomyśleć o remoncie drogi Kucharowo-Grzywnik 
przy udziale samorządu powiatu, gminy i Nadleśnictwa. 

8. Podsumowując powiedział, że są do dyspozycji i gotowi do współpracy na rzecz naszej małej 
ojczyzny Gminy Borne Sulinowo. 

 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol podziękował za wyczerpującą wypowiedź i zwrócił się do 
radnych, czy mają pytania do radnego powiatu. 
 
Radny Dariusz Palicki zapytał, jakie mają plany odnośnie Spółki PKS i czy mają jakiś pomysł na 
pałac w Juchowie, którego właścicielem stał się powiat. 
 
Radny powiatu Arkadiusz Górka udzielił poniższych odpowiedzi: 
1. Odnosząc się do kwestii Spółki PKS powiedział, że jesienią ubiegłego roku Spółka złożyła do 

Sądu wniosek o możliwość sprzedania Spółki z taborem i z długiem. Sąd wyznaczył zarządcę 
Spółki, który pomimo szeregu przeprowadzonych intensywnych działań nie znalazł nabywcy. 
Na dzień dzisiejszy Spółka PKS idzie w upadłość. Poinformował, że mają oferty, które nie są 
jeszcze doprecyzowane, ale są chętni operatorzy z województwa zachodniopomorskiego  
i lubuskiego. Chcą wydzierżawić Spółkę, a warunkiem zasadniczym tej dzierżawy jest to, że 
będą utrzymane dowozy dzieci do szkół. Dowozy są na tyle rentowne, że można pomyśleć  
o utrzymaniu linii PKS pomiędzy tymi miejscowościami, gdzie przynosiły jakieś straty, ale 
wiąże się to z wymianą taboru np. z autokarów 50-osobowych na busy 20 czy 25-osobowe. 
Liczą także na jak najszybsze wprowadzenie w życie tzw. „Piątki Kaczyńskiego”, która mówi 
o dofinansowaniu spółek przewozowych, czyli PKS-ów.  

2. W kwestii pałacu w Juchowie powiedział, że na chwilę obecną zastanawiają się, skąd wziąć 
pieniądze na zabezpieczenie terenu i szukają inwestora. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
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Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady”. 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
„W okresie od ostatniej sesji odbyły posiedzenia wszystkie komisje Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie. 
 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza odbyła 2 posiedzenia, na których : 
1. Dokonano oceny działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie, Centrum Kultury  
i Rekreacji w Bornem Sulinowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie,  
w tym wykonania planów finansowych tych jednostek za 2018 rok. 

2. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie zwołanej na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa dzień 28 lutego 2019 r. oraz 
sesji zwołanej na dzień 27 marca 2019 r. 

 
Komisja Rozwoju odbyła 2 posiedzenia, których tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 

Sulinowie w 2018 roku, realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. 
2. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

i Ochrony Ofiar Przemocy w 2018 roku. 
3. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej za rok 2018. 
4. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie  

w 2018 r., realizacja zadań statutowych. 
5. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2018 

rok  (w tym: baza podlegająca Centrum, działalność świetlic wiejskich, działania w zakresie 
kulturalno-rekreacyjnym i organizacji imprez, realizacja planu finansowego) i planowana 
działalność w 2019 roku. 

6. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2018 rok 
(w tym: baza podlegająca bibliotece, działalność bibliotek, działania w zakresie organizacji 
imprez, realizacja planu finansowego) i planowana działalność w 2019 roku. 

7. Informacja na temat wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 2019 (oferta 
spędzenia czasu wolnego - CKiR, MBP). 

8. Zaopiniowanie raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo w 2018 roku. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie działania komisji będących przedmiotem Sesji Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie zwołanej na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa dzień  
28 lutego 2019 r. oraz sesji zwołanej na dzień 27 marca 2019 r. 

 
Komisja Rewizyjna przeprowadziła 2 kontrole w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie. 
Przedmiotem tych kontroli były: 
1) zwolnienia i umorzenia podatkowe oraz ich ściągalność za 2018 rok,  
2) stan przygotowania i realizacji inwestycji przyjętych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 

2019 rok; 
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3) prawidłowość dokonywania wydatków realizowanych w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok; 

4) realizacja inwestycji w 2018 roku, w tym: plan i wykorzystanie środków przyjętych  
w budżecie gminy na realizację zadań inwestycyjnych oraz stosowanie przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych przy wyborze wykonawcy inwestycji, w tym umowy na 
wykonawstwo i przestrzeganie zawartych w nich ustaleń. 

 
Komisja skarg, wniosków i petycji odbyła jedno posiedzenie, na którym rozpatrzono skargę na 
działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. 
 
W dniu 1 marca 2019 r. wpłynęła skarga Asesora Prokuratury Rejonowej w Szczecinku na 
uchwałę Nr L/533/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 6 września 2018 r.  
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Borne Sulinowo miejsc sprzedaży  
i podawania napojów alkoholowych. Na dzisiejszą sesję został przygotowany projekt uchwały  
w sprawie udzielenia odpowiedzi na przedmiotową skargę. 
 
W dniu 1 marca br. - na zaproszenie Starosty Szczecineckiego - uczestniczyłem w obchodach 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbyły się przy Tablicy upamiętniającej 
szczecineckie podziemie antykomunistyczne, ul. 1 maja 22 w Szczecinku. Patronat Honorowy nad 
uroczystością objęła Poseł na Sejm RP Małgorzata Golińska. 
 
W dniu 13 marca 2019 r. uczestniczyłem w uroczystym spotkaniu z sołtysami Gminy Borne 
Sulinowo, zorganizowanym z okazji Dnia Sołtysa.  
W trakcie spotkania złożono życzenia z okazji Dnia Sołtysa oraz wręczono sołtysom 
podziękowania i upominki z okazji ich święta.”. 

 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 10 pn. „Wystąpienia 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy”. 
 
 
Ad 10. 
 
W punkcie sesji pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy” głos 
zabrała Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec, która poruszyła następujące tematy: 
 
1. Zapytała, czy zmieniły się przepisy w zakresie organizowania imprez np. festynów przez 

sołectwa w związku z ostatnimi wydarzeniami w Gdańsku. Poinformowała, że do tej pory 
wystarczyło tylko zgłoszenie do Policji i Straży Miejskiej w jakim dniu odbędzie się festyn,  
a Urząd został poinformowany, że będzie sprzedawany alkohol. 

2. W Noblinach nad jeziorem istnieje plaża dla mieszkańców, która nie jest plażą podlegającą 
pod Centrum Kultury i Rekreacji a jest bliżej wsi. Mieszkańcy sami zagospodarowali sobie 
teren tej plaży i dbają o niego. Teraz ta powierzchnia się zwiększyła ze względu na to, że obok 
plaży istniało gospodarstwo, którego właściciel zmarł. Zostało przeprowadzone postępowanie 
spadkowe i okazało się, że teren jest troszkę większy z korzyścią dla mieszkańców. Zapytała, 
czy istnieje taka możliwość, żeby numery tych działek znajdujących się przy jeziorze można 
było wpisać jako teren rekreacyjny dla wsi, aby nie doszło do sprzedaży tych działek, bo jest 
to bardzo atrakcyjny teren. Natomiast plaża gminna jest dosyć daleko, dlatego mieszkańcom 
zależy, żeby tamte tereny zostały we wsi. 
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Burmistrz Dorota Chrzanowska odpowiedziała na pierwsze pytanie dotyczące organizacji imprez 
masowych. Powiedziała, że nic jej nie wiadomo, czy cokolwiek miało by się zmienić jeśli chodzi 
o procedury i obowiązki związane z organizacją imprez. Festyny to nie są imprezy masowe, więc 
uważa, że pani sołtys może na takich samych zasadach jak do tej pory organizować imprezy. 
Jednocześnie zaznaczyła, że nigdy nie zawadzi dopytanie, zwłaszcza w przypadku kiedy pojawi 
się alkohol. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal wypowiedział się na temat plaży w Noblinach, która nie 
podlega pod CKiR. Stwierdził, że wszystko zależy od tego, czyj to jest teren. Należy rozróżniać 
tereny gminne od terenów innych. Każdy teren na terenie gminy ma swojego właściciela. Prosił, 
żeby w takich tematach przychodzić do Urzędu Miejskiego do Referatu Gospodarki 
Nieruchomościami, Referatu Inwestycji bądź do niego. Zawsze można porozmawiać i szczegóły 
domówić. Prosił, aby pamiętać, że jak mamy do czynienia z jeziorem to granice bardzo często 
wychodzą poza linię brzegową i często wchodzą na teren, po którym chodzimy. Myślimy, że tam 
jest jezioro a tu nie, a jest to jeszcze działka jeziora, którego właścicielem najczęściej jest Skarb 
Państwa w zarządzie Wody Polskie. 
 
Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec powiedziała, iż chodzi jej o to, żeby gdzieś zapisać, że 
będzie to teren rekreacyjny dla wsi, jeśli okaże się, że gmina jest jedynym właścicielem. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, że jedyna forma przeznaczenia terenu to 
zmiana studium i planu miejscowego. Jeszcze raz zachęcił do kontaktu w tej sprawie. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „Wolna 
Trybuna.”. 
 
 
Ad 11. 
 
W punkcie sesji pn. „Wolna Trybuna” głos zabrali: 
 
 Mieszkaniec Bornego Sulinowa poruszył sprawę działek w Krągach. Powiedział, że sprawa 

działek cały czas jest nie załatwiona, nie ma drogi dojazdowej i jeżdżą po prywatnej działce. 
Nie wie na jakim etapie jest teraz ta sprawa, ale słyszał, że za poprzedniej Pani Burmistrz coś 
tam chciano zrobić, bowiem są to grunty rolne i trzeba zmienić przeznaczenie na grunty 
działkowe. Poinformował, że w tej chwili płacą czterokrotnie więcej i w zasadzie miasto się 
nimi nie interesuje. Interesuje się w zasadzie tylko tym, żeby zapłacili czynsz dzierżawny. 
Drogi tam są rozjeżdżone, wymyte i należałoby przywieźć jakiegoś żużlu, ale nie można się 
doprosić. Istnieje tam jedna studnia na wszystkie działki i wody też nie ma. Zapytał, jak jest  
z tymi działkami, gdyż chcą mieć pewność, że te działki nie będą zabierane i nie będzie trzeba 
rozbierać wszystkiego co na nich się postawiło i posadziło. Chcą, żeby było tak, jak na 
działkach rodzinnych, że można komuś przekazać czy odsprzedać. Aktualnie jest tak, że 
rezygnują z działek, rozbiera się altanki, wykopuje się wszystko, płoty się rozgradza. Uważa, 
że jest to marnowanie czyjejś pracy i pieniędzy. Następnie poruszył sprawę Straży Miejskiej. 
Powiedział, iż uważa, że Straż Miejska w mieście jest niepotrzebna. Niektóre miasta 
zrezygnowały ze straży miejskiej. Miasto Borne Sulinowo jest małym miastem, funkcjonuje  
w nim Policja. Uważa, że zamiast Straży Miejskiej należy zatrudnić ludzi do sprzątania. W tej 
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chwili w mieście jest nieporządek, góry śmieci rosną, a tak nie powinno być. Ludzie 
przyjeżdżają tu wypoczywać, a są śmieci, nieporządek.  

 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal wypowiedział się na temat poruszonej kwestii ogródków  
w Krągach. Powiedział, że sytuacja nie jest prosta, bo to, co wytworzono kiedyś, to było 
wydzierżawienie nieruchomości, które przeznaczone były do użytku rolnego. Prawnie to nie były 
ogrody działkowe, a tylko nazywamy je tak potocznie. W tej chwili istotnie nastąpiła pewna 
zmiana, żeby wyjść w kierunku tego, co dzierżawcy poddają pod rozwagę, tj. żeby umożliwić 
docelowo faktyczne funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych. Aby to zrobić trzeba 
najpierw zmienić odpowiednio prawo, tj. że ma być zmiana studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, aby móc później zmienić w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe. Jest szereg wymogów, 
żeby utworzyć ogrody działkowe, są też obowiązki, ale są też i prawa, które nabywają ci 
działkowcy. Docelowo wtedy mogą budować altany na ogrodach działkowych, mogą 
odpowiednio użytkować te ogrody, mogą się też zwracać do gminy o dofinansowanie działalności. 
Jednak dwa podstawowe warunki są takie: utworzenie stowarzyszenia rodzinnych ogrodów 
działkowych, które będzie działało na tym terenie i zmiana w planie zagospodarowania 
przestrzennego. Poinformował, że zmiana w studium została już uruchomiona, żeby w Krągach 
była ta możliwość docelowa. Gmina idzie w tym kierunku i ostatnio zastanawiano się także nad 
tym, jakie można zastosować możliwości polepszenia bytu dzierżawcom ogródków w Krągach. 
Nie jest to jednak sprawa do rozwiązania w tydzień, miesiąc, bo wymaga dłuższego okresu czasu  
i współpracy z dzierżawcami. Odnośnie dróg dojazdowych i jednej pompy powiedział, że każdy 
jest zainteresowany tym, żeby miał wygodnie, jak najlepiej i jak najtaniej. Gmina realizując drogi 
musi przyjmować pewną gradację zadań, gdyż nie zrobi i nie naprawi całości substancji 
infrastrukturalnej w gminie w jeden, dwa, trzy czy cztery lata. W ubiegłym roku przedstawiono 
radnym wykaz potrzebnych środków na modernizację dróg w gminie. Poinformował, że tylko 
podstawowe zadania w tym zakresie na kilkaset km dróg oszacowano na kwotę 32 mln zł. Co do 
wartości dzierżawy stwierdził, że różne spojrzenie każdy może mieć, są one w granicach dwustu 
paru złotych na rok. Można dyskutować nad wielkością i obciążeniem. 
 
Radna Irena Lis przedstawiła swoje przemyślenie na temat śmieci. Powiedziała, że nie ma  
w naszej gminie chyba rodziny, która nie płaci za śmieci. Z pozycji sołtysa i radnego obserwuje, 
że w jej miejscowości coraz więcej śmieci wyrzucamy do rowu, z samochodu, gdziekolwiek. 
Zwracając się do obecnych powiedziała, żeby nie myśleć tak, że jak to jest prywatne to nie wejdę, 
np. jak to jest rów Zarządu Dróg w Szczecinku. Poinformowała, że w jej sołectwie ostatnio 
posprzątali wszystkie drogi: zarządu dróg i nasze gminne. Prosiła, żeby być bardziej elastycznym  
i posprzątać, bo to jest nasza wizytówka. Zwróciła się też z prośbą do Pani Burmistrz  
o postawienie w jej miejscowości większych koszy do segregacji odpadów. Powiedziała, że 
komórka ochrony środowiska jest pod tym względem bardzo oporna. Poruszyła też temat 
odpłatności za worki do segregacji. Poinformowała, że w ościennych gminach jest tak, że jak 
zabierają worek z odpadami plastikowymi to zostawiają nowy worek na plastiki. Starsi ludzie 
domagają się, żeby były kosze na butelki i na plastiki, chociaż po jednym komplecie do Juchowa. 
Stwierdziła, że nie są w stanie tych śmieci przerobić. Nie wie, czy emeryci boją się kupić ten 
worek czy oszczędzają. Myśli, że nie byłby to problem, żeby ustawić taki komplet koszy do 
segregacji. Stwierdziła: pilnujmy wszyscy i nie patrzmy, czy to jest prywatny teren, zbierajmy 
wszyscy. 
 
Sołtys sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec nawiązała do poruszonego przez mieszkańca tematu 
likwidacji Straży Miejskiej i powiedziała, że mieszka na wsi i bardzo często spaceruje po lesie. 
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Spotkała się z takim zjawiskiem, że ktoś wyrzuca całe worki ubrań i gdyby nie ta Straż Miejska to 
by utonęła w tych śmieciach. Okazuje się, że bardzo często osoby, które prowadzą sprzedaż ubrań 
używanych i gdy towar nie schodzi, pracownicy tych punktów dostają w prezencie takie worki  
i oni mają coś z nimi zrobić. Taki problem wystąpił w Gminie Czaplinek i zauważyła, że też jest  
u niej. Powiedziała, że może Straż Miejska nie jest potrzebna w Bornem Sulinowie i tego nie 
neguje, natomiast we wsiach robi bardzo dużą pracę. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal wypowiedział się na temat poruszonej przez mieszkańca 
kwestii śmieci. Powiedział, że jak chodzimy po mieście (w centrum i na obrzeżach) widzimy, że 
odpady jakieś się znajdują po zimie. To są uczynki mieszkańców ale i przyjezdnych. Ludzie nie 
powinni tego robić, ale robią. Poinformował, że jest podpisana umowa odnośnie odbierania 
odpadów i nasze Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych odpowiada za utrzymanie czystości 
pomiędzy okresami zimowymi. W przyszłym tygodniu będziemy robić akcję sprzątania, ale to nie 
jest tak, że każdy teren możemy codziennie dotknąć i pozbierać śmieci. Te sprawy akcyjnie 
będziemy robić. Oprócz tego, że śmieci znajdują się na terenach gminnych, bo są podrzucane, to 
są też tereny prywatne. Na tereny prywatne nie mogą wejść dowolnie i postanowić, że zrobią to 
czy tamto. Wie, że są takie sytuacje na terenach prywatnych i właśnie Straż Miejska prowadzi 
postępowania w sprawie właścicieli sprzedanych nieruchomości. W Bornem Sulinowie jest kilka 
nieruchomości, z którymi mamy problem, bo jest trudność z kontaktem z właścicielami. Nawet 
jest trudność z ukaraniem grzywną, bo nie można dotrzeć do tych właścicieli. Przyznał, że to jest 
faktyczny problem i być może w innych miastach to tak nie wygląda. Na pewno w Szczecinku to 
tak nie wygląda, bo tam praktycznie każda działka ma swojego właściciela. Jednak idziemy w tym 
kierunku, żeby przez Sądy wymuszać te sprawy. 
 
Burmistrz Dorota Chrzanowska odnosząc się do poruszonej kwestii śmieci powiedziała, iż to nie 
jest tak, że my tego nie widzimy. To, co powiedział Zastępca Burmistrza, że w takim mieście jak 
Szczecinek nie ma takiego problemu, bo jest po prostu bardziej zabudowane i infrastruktura 
wygląda o wiele lepiej. Natomiast przed nami jest dużo pracy jeśli chodzi o takie 
zagospodarowanie miasta. Podała przykład zalegających śmieci przy ul. Targowej w Bornem 
Sulinowie, gdzie na ścianie budynku PUK-u z drugiej strony jest działalność gospodarcza i różne 
podmioty tam działają. Wyglądało tam jak stare zaawansowane wysypisko śmieci i było tam 
wszystko: pralki, odkurzacze i co tylko. Poprosili PUK o posprzątanie tego bez względu na to, kto 
jest właścicielem, bo wizerunek miasta jest straszny. Takich miejsc jest wiele. Wywieźli stamtąd 
dwa ogromne kontenery + 4 pojemniki 1100 l. W to miejsce pojechała też od razu Straż Miejska - 
bo pomyśleli, że być może część tych śmieci pochodzi z tych podmiotów, które prowadzą tam 
działalność gospodarczą - z prośbą, żeby zwracali uwagę na teren, na którym te firmy prowadzą 
działalność. Chcą też przeprowadzić akcję sprzątania miasta, zobaczą na ile włączą się 
mieszkańcy, na ile szkoły, spółdzielnie. Jeżeli nie zaczniemy sami od siebie i od edukacji, to nic  
z tego nie będzie. Poinformowała, że bardzo często jadąc do pracy, szczególnie po weekendzie, 
ma wrażenie jakby ktoś celowo jechał drogą i wyrzucał śmieci. Wyjeżdżała w piątek i droga od 
Bornego do Łubowa była czysta, natomiast w poniedziałek była zasypana wszystkim np. 
opakowaniami po Red Bull-ach, po kawie, torbami papierowymi. Myśli, że mieszkańcy tego nie 
robią, bo pewnie robią to przyjezdni. Trudno dzisiaj wskazywać winnego, bo nie złapaliśmy 
nikogo za rękę. W dalszej kolejności udzieliła odpowiedzi mieszkańcowi, który mówił o Straży 
Miejskiej. Stwierdziła, że póki co funkcjonujemy w takim stanie organizacyjnym Urzędu i dla niej 
Straż Miejska jest niezbędna. To jest pomoc w bardzo wielu kwestiach, wspierają nas w wielu 
działaniach. Może mieszkańcy na co dzień nie widzą Straży Miejskiej, może jest ona bardziej 
widoczna w terenie, nie mniej jednak wykonują szereg zadań. Nic by to nie zmieniło, gdybyśmy 
w to miejsce jednego czy dwóch pracowników zatrudniali do sprzątania. Prawda jest też taka, że 
mamy bardzo ograniczone środki z Urzędu Pracy na wszelkie prace interwencyjne, roboty 



11 
 

publiczne i staże. Mamy połowę mniej pieniędzy nie tylko my, ale ogólnie cały powiat dostał 
połowę mniej pieniędzy na organizację takich robót. Stąd też są utrudnienia. Czasami jest też tak, 
że przychodzi wiosna, są śmieci, potem one zarastają trawą i tego nie widać. Potem przychodzi 
zima, po zimie tych śmieci jest znowu dużo więcej. Na pewno wyjdą z taką propozycją 
posprzątania do mieszkańców gminy, a szczególnie do mieszkańców miasta, i zobaczą jaki będzie 
odzew. Odnośnie tego, że mamy worki płatne a w innych gminach niekoniecznie powiedziała, że 
to wszystko zależy jak jest podpisana umowa. W innych gminach płacą być może trochę wyższe 
stawki za śmieci i te worki są ujęte w cenie. W sprawie pojemników do segregacji zapytała, a kto 
za to zapłaci. Te pojemniki są płatne, bo PUK musi przyjechać, zabrać i należy za to zapłacić. 
Musielibyśmy podpisać umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych, że wystawiamy 
pojemniki do segregowania odpadów. Przypomniała, że kiedyś takie pojemniki były i w tej 
miejscowości, gdzie mieszka też były. Widzi kosze, które stoją przy cmentarzach, a w których jest 
wszystko: np. akumulatory, śmieci z domu. To nie jest prosty problem do rozwiązania. Z drugiej 
strony w mieście ludzie mają kosze przy chodnikach, na wsi każdy z nas ma swój kosz i mamy 
jeszcze wystawić kosze do segregacji. Zapytała, co będą do nich wrzucali, tam będzie wszystko. 
Powiedziała, iż wrócimy do tematu odpadów i wstępnie zasygnalizowała, że będzie nas czekała 
podwyżka opłat za odpady. Poinformowała, że są po wstępnych rozmowach i ma nadzieję, że to 
nie będzie jakaś znacząca podwyżka. Nie mniej jednak temat śmieci to bardzo szeroka działka  
i jeszcze wiele wody upłynie zanim nauczymy się wszyscy prawidłowo segregować śmieci, bo  
z tym jest największy problem. To, że wyrzucamy obojętnie gdzie, to już jest inna kwestia. 
Zobowiązała się, że postaramy się chociaż w jakiejś części posprzątać to miasto, żeby ono trochę 
inaczej wyglądało. 
 
Mieszkaniec Bornego Sulinowa powiedział, że jako mieszkańcy posprzątali teren przy garażach 
na ul. Wojska Polskiego. Pozbierali wszystko na kupę i zadzwonił do Urzędu Miejskiego, żeby 
dali transport. Był z tym problem, ale jakoś wyprosił ten transport. Zostały jednak butelki  
i plastikowe różne rzeczy. Zaapelował, żeby raz to sprzątnąć po tych krzakach i np. za stacją 
benzynową, gdzie siedzą pijaczki i ciągle jest brudno. 
 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 12 pn. „Sprawozdanie  
z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2018 rok  (w tym: baza 
podlegająca Centrum, działalność świetlic wiejskich, działania w zakresie kulturalno-
rekreacyjnym i organizacji imprez, realizacja planu finansowego) i planowana działalność w 2019 
roku.”. 
 
 
 
Ad 12. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie  
z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2018 rok i planowanej 
działalności w 2019 roku. 
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Poinformował, że sprawozdanie było przedmiotem posiedzeń Komisji Rozwoju i Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej. 
Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinie. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 
„Komisja Rozwoju zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Centrum Kultury  

i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2018 rok, jak również wysłuchała wyjaśnień przedstawionych 
przez dyrektora Centrum. W sprawozdaniu zawarto opis pełnego zakresu działalności instytucji. 
CKiR realizuje wiele zadań od realizacji projektów sportowych, kulturalnych, imprez masowych  
o różnym charakterze po działania ukierunkowane na dbałość o zieleń i obiekty rekreacyjno-
sportowe, tereny rekreacyjne, świetlice wiejskie znajdujące się na terenie Gminy Borne Sulinowo.  

Centrum zapewnia mieszkańcom bardzo bogatą ofertę różnych przedsięwzięć o bardzo 
zróżnicowanym i szerokim spektrum imprez. Podejmuje także działania w celu urozmaicenia  
i wzbogacenia oferty oraz stworzenia produktu, który przedłużyłby i wzbogacił ofertę aktywnego, 
a także blisko kultury wypoczynku i relaksu dla mieszkańców oraz turystów.  

Centrum wspólnie z Urzędem Miejskim i stowarzyszeniami podejmował nowe liczne 
działania sportowo-rekreacyjne powiązane z wydarzeniami z życia miasta, które zostały bardzo 
dobrze przyjęte przez mieszkańców jak i osoby z zewnątrz np. 25-lecie istnienia miasta Borne 
Sulinowo czy Bieg Spartakusa.  

Komisja otrzymała również informację na temat świetlic wiejskich, które są miejscem 
przeprowadzania zorganizowanych inicjatyw lokalnych. We wszystkich świetlicach dokonywano 
bieżących remontów i napraw, a przy udziale środków finansowych z Urzędu Miejskiego 
wyposażono w meble kuchenne oraz sprzęt AGD świetlicę wiejską w Śmiadowie. 

Reasumując, cele statutowe jednostki i świadczone usługi zrealizowane zostały w miarę 
potrzeb i posiadanych środków. Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła działalność Centrum 
Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2018 rok.”. 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski przeczytał 
opinię komisji o następującej treści: 
 
 „Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności oraz  
z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji za rok 2018.  
W sprawozdaniu zawarto wykaz imprez organizowanych w 2018 roku podając koszty  
i przychody netto oraz współorganizatorów tych imprez. W 2018 roku uzyskano przychody  
w łącznej kwocie 282.395,85zł. 
Bardzo szczegółowo przedstawiono sprawozdanie z pracy animatora sportu na obszarze Gminy 
Borne Sulinowo w 2018 roku, którego celem jest zapewnienie lokalnej społeczności gminy 
większej możliwości dostępu do szeroko rozumianego sportu masowego.   
Komisja stwierdza, że ogrom zadań stawianych Centrum Kultury i Rekreacji jest duży od 
prowadzenia świetlic wiejskich, po administrowanie boiskami i kompleksami sportowymi  oraz 
strefami rekreacyjno-sportowymi i terenami rekreacyjnymi. Cele statutowe Centrum i świadczone 
usługi zostały zrealizowane w miarę potrzeb i posiadanych środków finansowych. 
Głównym problemem sygnalizowanym przez CKiR jest niedoszacowanie kosztów stałych 
działalności statutowej, a szczególnie kosztów energii cieplnej, elektrycznej oraz wody i ścieków. 
Rok 2018 zamknął się kosztami w/w mediów na poziomie 180.739,83zł. Dotacja podmiotowa na 
2019 rok nie przewiduje pokrycia w/w kosztów na poziomie ubiegłego roku, pomimo wzrostu cen 
energii elektrycznej. Komisja zwraca jednak uwagę, że Gmina Borne Sulinowo poprzez realizację 
różnego rodzaju inwestycji daje Centrum możliwość uzyskiwania przychodów (np. z wynajmu 
bazy sportowej) bądź oszczędności (oszczędności na energii elektrycznej w związku z uzyskami  
z instalacji PV zamontowanej na budynku hali sportowej), czym równoważone są dodatkowe 
koszty utrzymania obiektów zarządzanych przez CKiR. Niemniej jednak należy dołożyć 
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wszelkich starań, żeby dotacja podmiotowa odpowiadała rzeczywistym kosztom utrzymania 
obiektów należących do Gminy Borne Sulinowo a zarządzanych przez Centrum.  
Komisja uważa za strategiczne inwestowanie w infrastrukturę sportowo-turystyczną, która będzie 
generowała przychody CKiR.  
Liczba etatów w CKiR wynosi ok. 18 a koszt wynagrodzeń ze stosunku pracy w 2018 r. wyniósł 
598.363,97zł.   
 Reasumując, Komisja Budżetowo-Gospodarcza jednogłośnie oceniła pozytywnie 
działalność Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, w tym wykonanie planu 
finansowego za 2018 rok.”. 
 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do informacji 
zawartych w sprawozdaniu bądź chce o coś zapytać. 
 
Uwag i zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 13 pn. „Sprawozdanie  
z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2018 rok  (w tym: baza 
podlegająca bibliotece, działalność bibliotek, działania w zakresie organizacji imprez, realizacja 
planu finansowego) i planowana działalność w 2019 roku.”. 
 
 
Ad 13. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie  
z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2018 rok i planowanej 
działalności w 2018 roku. 
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Poinformował, że sprawozdanie było przedmiotem posiedzeń Komisji Rozwoju i Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski przeczytał opinię komisji 
o następującej treści: 
 „Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności  
i wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2018 rok. 

Komisja stwierdza, że oferta biblioteki w zakresie działalności statutowej i organizacji 
imprez była bardzo szeroka i zróżnicowana. Z przedstawionego sprawozdania wynika, że wiele 
imprez zrealizowano nie tylko w zakresie czytelnictwa i jego promocji, ale także w zakresie 
zaspokajania potrzeb i aspiracji kulturalnych, popularyzacji nauki i wychowania przez sztukę.      
W sprawozdaniu bardzo szczegółowo opisano poszczególne imprezy zorganizowane w okresie od 
1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 

Biblioteka w 2018 roku skorzystała ze środków w ramach 9 projektów angażujących różne 
grupy wiekowe mieszkańców, w tym 6 projektów biblioteka pozyskała samodzielnie a 3 projekty 
pozyskało Stowarzyszenie „Stacja Kultura” opierające swoją działalność na pracy społecznej jej 
członków. Pozyskane środki zostały przeznaczone na wzbogacenie oferty biblioteki, w tym jej 
filii. 
Szczególną jednak uwagę komisja zwróciła na wykonanie planu finansowego za 2018 rok. 
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Realizacja poszczególnych pozycji kosztów nie budzi zastrzeżeń, bowiem ich wykonanie oscyluje 
w granicach 100%. Ogólne wykonanie kosztów jest na poziomie 100%. 

 Na posiedzeniu Dyrektor MBP zwróciła uwagę na niski poziom wynagrodzeń wszystkich 
pracowników Biblioteki. Problem staje się coraz bardziej pilny do rozwiązania, ponieważ istnieje 
zagrożenie odchodzenia z pracy osób z doświadczeniem, w które zainwestowano  publiczne 
pieniądze. Zwróciła także uwagę na tragiczny stan obiektu filii MBP w Silnowie i konieczność 
pilnego przystosowania obiektu po tzw. „Złotym Kłosie” w Silnowie na potrzeby filii. Problemem 
jest także działalność Centrum Informacji Turystycznej szczególnie w sezonie letnim. Zdaniem 
Komisji należy się przyjrzeć sensowi utrzymywania CIT w strukturach MBP. 
Liczba etatów w Miejskiej Bibliotece Publicznej wynosi ok. 10,5 a koszt wynagrodzeń ze 
stosunku pracy w 2018r. wyniósł 359.375,16 zł. 

Reasumując Komisja Budżetowo-Gospodarcza jednogłośnie przyjęła sprawozdanie  
z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie, w tym wykonanie planu 
finansowego za 2018 rok.”. 

Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler przeczytał opinię komisji  
w brzmieniu: 

„Komisja, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bornem Sulinowie w 2018 roku stwierdza, że zostało ono dobrze przygotowane pod 
względem merytorycznym. W sprawozdaniu zawarto pełną informację o działaniach 
realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną, wpisujących się w wiele płaszczyzn 
aktywności oraz skierowanych do różnych grup odbiorców. 

Biblioteka jest inicjatorem i współorganizatorem wielu imprez, działań kulturalnych, 
edukacyjnych i promocyjnych wpisanych w kalendarz jak i realizowanych okazjonalnie zgodnie  
z zapotrzebowaniem mieszkańców.  

Ze sprawozdania wynika, że stosowane są różne formy pracy od zajęć edukacyjno – 
plastycznych, kulinarnych poprzez spotkania autorskie. Biblioteka nie ogranicza się literalnie 
tylko do czytelnictwa i jego promocji, ale bardzo aktywnie działa w zakresie zaspokajania potrzeb 
i aspiracji kulturalnych, popularyzacji nauki i wychowania przez sztukę. Na wielu płaszczyznach 
próbuje uatrakcyjnić spędzanie czasu wolnego mieszkańcom oraz potencjalnym turystom. 
Biblioteka stara się tworzyć bogatą i różnorodną ofertę dostosowaną do każdego mieszkańca, 
starając się trafić w gusta najbardziej wybrednych mieszkańców. 

Na podkreślenie zasługuje fakt wspierania działań statutowych Miejskiej Biblioteki 
Publicznej pozyskiwanymi przez tą instytucję środkami zewnętrznymi w ramach przygotowanych 
projektów, które umożliwiają podniesienie poziomu określonych działań, zwiększenie oferty czy 
doposażenia instytucji w sprzęt. W 2018 roku biblioteka zrealizowała 9 projektów angażujących 
różne grupy wiekowe mieszkańców na łączną kwotę 140.605,00zł.  

Na podkreślenie zasługuje aktywność bibliotekarek pracujących w filiach biblioteki  
w Łubowie, Radaczu i Silnowie, które to osoby wykazują duże zaangażowanie w realizację wielu 
pomysłów i działań na rzecz lokalnej społeczności. 

Bolączką, którą zasygnalizowała komisji pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
jest sprawa wynagrodzeń wszystkich pracowników, które oscylują w granicach najniższej 
krajowej. Istnieje bowiem zagrożenie, że powoli zaczną odchodzić z pracy w chwili otrzymania 
oferty z wyższym wynagrodzeniem. 

Reasumując, Komisja Rozwoju oceniła pozytywnie prowadzoną działalność statutową 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2018 roku i nie wniosła żadnych uwag.”. 
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Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do informacji 
zawartych w sprawozdaniu bądź chce o coś zapytać. 
 
Uwag i zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 14 pn. „Sprawozdanie  
z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie w 2017 roku, realizacja 
zadań statutowych i budżetowych.”. 
 
 
 
Ad 14. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie  
z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie w 2018 roku, realizacji 
zadań statutowych i budżetowych. 
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Poinformował, że sprawozdanie było przedmiotem posiedzeń Komisji Rozwoju i Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej. 
Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 
 

„Komisja Rozwoju dokonała analizy sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Bornem Sulinowie za 2018 rok oraz wysłuchała wyjaśnień Kierownika tej 
jednostki pod kątem realizacji zadań statutowych. 

W  2018 r. z usług Domu skorzystało 41 osób, z których trzy opuściły ŚDS z powodu 
podjęcia pracy  i usamodzielnienia. W dniu 31.12.2018r. liczba uczestników Domu wynosiła 38 
osób, w tym: 9 osób chorych psychicznie, 28 osób upośledzonych umysłowo i 1 osoba 
wykazujące inne zaburzenia czynności psychicznych. W Domu maksymalnie może przebywać do 
40 osób. Dwunastu użytkowników mieszka w Bornem Sulinowie, 25 osoby na terenie gminy  
a jedna dojeżdża ze Szczecinka.  

 Złożone sprawozdanie zawiera opis użytkowników Domu, formy prowadzonej 
działalności i liczbę uczestników korzystających z poszczególnych form zajęć, efekty 
prowadzonej działalności, pracowników, zmiany w organizacji, zasoby finansowe Domu oraz 
sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu ŚDS  na dzień 31.12.2018r. 

Komisja Rozwoju nie zauważyła problemów w funkcjonowaniu Domu w roku 2018. 
Działalność ŚDS w pełni jest finansowana ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego  
w formie comiesięcznych dotacji. 

Reasumując, Komisja Rozwoju oceniła pozytywnie prowadzoną działalność statutową 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie w 2018 roku i nie wniosła żadnych 
uwag.”. 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski przeczytał 
opinię komisji o następującej treści: 
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 „Po przeanalizowaniu sprawozdania z działalności i z realizacji planu finansowego 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie za 2018 rok Komisja Budżetowo-
Gospodarcza stwierdza, że szczegółowo opisano formy prowadzonych zajęć z użytkownikami 
Domu i efekty prowadzonej działalności. 

Działalność ŚDS jest w całości finansowana ze środków pochodzących spoza budżetu 
gminy tj. ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego. W 2018 r. liczba podopiecznych 
utrzymywała się w granicach maksymalnej zakładanej, co gwarantuje praktycznie pełne 
wykorzystanie środków dostępnych na działalność Domu. Obecnie ŚDS otrzymał pojazd do 
przewozu podopiecznych i planuje zatrudnienie kierowcy/konserwatora. Środki będą pochodziły  
z oszczędności wynikających z braku konieczności wynajmowania pojazdu od PUK Sp. z o.o. 
Zatrudnienie kierowcy pozwoli na większe zaangażowanie pracownika merytorycznego, który 
dotychczas pełnił obowiązki kierowcy w działalności Domu. 

Reasumując, Komisja Budżetowo-Gospodarcza jednogłośnie oceniła pozytywnie 
działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie za 2018 rok, nie wnosząc 
uwag.”. 
 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do informacji 
zawartych w sprawozdaniu bądź chce o coś zapytać. 
 
Uwag i zapytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 15 pn. „Sprawozdanie  
z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w 2018 
roku, realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej.”. 
 
 
 
Ad 15. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie z działalności 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w 2018 roku, realizacji 
zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. 
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Poinformował, że sprawozdanie było przedmiotem posiedzeń Komisji Rozwoju i Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski przeczytał opinię komisji 
o następującej treści: 
 
 „Po przeanalizowaniu sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej za 2018 rok i z realizacji planu finansowego Ośrodka, Komisja Budżetowo-
Gospodarcza stwierdza, że zostało ono przygotowane bardzo przejrzyście i uwzględnia bardzo 
szczegółowo informacje na temat realizowanych przez Ośrodek zadań, zarówno własnych,  
jak i zleconych.  
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 Wykonanie planu finansowego nie budzi zastrzeżeń, nie stwierdzono przekroczeń  
w żadnym rozdziale i paragrafie klasyfikacji budżetowej. Plan po zmianach w kwocie 
13.177.385,57zł wykonano w kwocie 12.773.700,51zł, co stanowi 96,94%.  
Z przedstawionego sprawozdania oraz wyjaśnień udzielonych przez Kierownika Ośrodka wynika, 
że w roku budżetowym 2018 nie wystąpiły żadne zaległości w realizacji zadań własnych, jak to 
miało miejsce w latach poprzednich. Fakt ten zasługuje na podkreślenie tym bardziej, że powyższe 
zobowiązania dotyczące odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 
i wypłaty dodatków mieszkaniowych występowały w latach ubiegłych (np. za 2017 r. była to 
kwota 37.808,06 zł, a za 2016 rok - 94.079,59zł). 

Jednym z głównych problemów sygnalizowanych przez Kierownika MGOPS jest fakt 
niskich wynagrodzeń pracowników ośrodka. Istnieje zagrożenie, że pracownicy, szczególnie ci  
o najniższym uposażeniu, będą poszukiwali lepszych zarobków u innych pracodawców. Dlatego 
zdaniem komisji należy podjąć działania w kierunku wzrostu płac. Wzrost powinien być 
ukierunkowany głównie na podniesienie wynagrodzeń osób najmniej zarabiających.   

Corocznie obserwujemy spadek liczby mieszkańców gminy w wieku produkcyjnym  
i jednoczesny wzrost osób w wieku poprodukcyjnym. Jest to trend ogólnopolski, jednak  
w przypadku Gminy Borne Sulinowo intensywność tego zjawiska wydaje się być wyjątkowo 
nasilona. Zmniejsza się jednocześnie zjawisko ubóstwa co jest pocieszające, jednak dla MGOPS 
oznacza to konieczność dostosowywania się do zmian i znajdowanie nowych rozwiązań chociażby 
w zakresie wsparcia dla osób starszych. 
 Reasumując, Komisja Budżetowo-Gospodarcza jednogłośnie oceniła pozytywnie 
działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz realizację 
zadań z zakresu pomocy społecznej, nie wnosząc uwag.". 
 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler przeczytał opinię komisji  
w brzmieniu: 
 

„Komisja Rozwoju na posiedzeniu dokonała analizy sprawozdania z działalności Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w 2018 r. oraz wysłuchała wyjaśnień 
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie pod kątem 
realizacji zadań statutowych, zatrudnienia, dostępności i poziomu świadczonych usług, a także 
działalności od strony finansowej Ośrodka.   
W sprawozdaniu zostały zawarte bardzo obszerne i wyczerpujące informacje o realizacji zadań 
oraz obszarach działalności z zakresu pomocy społecznej, które realizuje podmiot zarówno  
w formie zadań własnych jak również zadań zleconych.  
Zdaniem komisji sprawozdanie z działalności Ośrodka zostało przygotowane przejrzyście  
i merytorycznie na wysokim poziomie. W sprawozdaniu bardzo szczegółowo opisano działalność 
statutową Ośrodka oraz jego aktywność w działalności w obszarach istotnych, wpływających na 
jakość i standard życia mieszkańców. W informacji przedstawiono także wykonanie budżetu  
w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. 
Informacja uwzględnia specyfikę zmian interwencji i akcentów działalności instytucji w pewnych 
obszarach, co jest konsekwencją zmian uwarunkowań społeczno - gospodarczych. 

Wartym podkreślenia jest fakt, że w 2018 roku nie wystąpiły zaległości w płatnościach 
bieżących za DPS-y i wypłaty dodatków mieszkaniowych, co jest bardzo pozytywnym zjawiskiem 
na przestrzeni ostatnich lat. 
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Komisja uzyskała dodatkowe informacje na temat bieżącej działalności Ośrodka i największej 
bolączce tj. niskich wynagrodzeń pracowników Ośrodka. Istnieje realne zagrożenie odchodzenia  
z pracy pracowników po otrzymaniu oferty z wyższym wynagrodzeniem. 

Reasumując, Komisja Rozwoju jednogłośnie pozytywnie oceniła działalność Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej w 2018 roku.”. 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do informacji 
zawartych w sprawozdaniu bądź chce o coś zapytać. 
 
Uwag i zapytań nie zgłoszono. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady i przystąpił do realizacji pkt 16 pn. „Przyjęcie 
sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w 2018 roku.”. 
 
W sesji uczestniczyło 15 radnych. 
 
 
Ad 16. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie  
z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w 2018 
roku. 
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Poinformował, że powyższe sprawozdanie było przedmiotem posiedzenia Komisji Rozwoju  
i zwrócił się do przewodniczącego komisji o opinię na temat sprawozdania z realizacji 
przedmiotowego programu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 
 „Komisja Rozwoju nie wniosła uwag i oceniła pozytywnie realizację zadań w 2018 roku 
nałożonych przez Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2020. 
Głównym celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz tworzenie jednolitego, 
profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych  
w przemoc oraz ochrony ofiar przemocy. W ramach programu Zespół Interdyscyplinarny 
współpracuje z instytucjami, które zajmują się problematyką przemocy w rodzinie. W ramach 
programu Zespół Interdyscyplinarny podejmował działania profilaktyczne, które mają na celu 
zminimalizowanie skutków przemocy. Działania profilaktyczne mają na celu niwelowanie zjawisk 
przemocy. Należy zaznaczyć, że Zespół Interdyscyplinarny na bieżąco prowadzi działania 
interwencyjne w stosunku do osób, które doznają przemocy, działania interwencyjne są 
podejmowane w ramach procedury „Niebieskie Karty”.   
W 2018 roku pomocą zespołu interdyscyplinarnego objęto 29 rodzin na wniosek Komisariatu 
Policji i pracowników socjalnych OPS w Bornem Sulinowie. 
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Efektem działań mających na celu pomoc rodzinom, w których występowała przemoc, jest 
zakończenie w 17 przypadkach postępowania prowadzonego w ramach tzw. "Niebieskiej Karty"  
z uwagi na ustanie przemocy. 
W ramach programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie były prowadzone również działania 
edukacyjne we wszystkich szkołach na terenie gminy Borne Sulinowo. Na terenie szkół 
realizowano zadania z programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy poprzez :  
1) organizację apeli o tematyce przeciwdziałania przemocy , spotkań , pogadanek, prelekcji;  
2) rozpowszechnianie gazetek szkolnych  dot.  przeciwdziałania przemocy; 
3) zapoznanie uczniów z elementami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, wyświetlanie filmów 

edukacyjnych; 
4) przeprowadzanie ankiet w celu diagnozy skali problemu przemocy; 
5) zwracanie uwagi (kontrola) kto wchodzi do szkoły; 
6) dyżury nauczycieli; 
7) indywidualne terapie pedagogiczne; 
8) realizację programu „Bezpieczna szkoła”. 
Analizując przedłożone sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok 
Komisja Rozwoju uważa, że był on prawidłowo realizowany, ponieważ jest widoczna działalność 
profilaktyczna Zespołu Interdyscyplinarnego poprzez współpracę z instytucjami: szkoły, Policja, 
Straż Miejska, Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ochotnicze 
Straże Pożarne w Łubowie i Juchowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna). Opis 
działań interwencyjnych potwierdza zaangażowanie poszczególnych osób i instytucji  
w prawidłową realizację celów i zamierzeń. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie są realizowane na bieżąco, z dużą wrażliwością osób zaangażowanych w pracę na 
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szkole i środowisku. Na realizację zadań 
przeciwdziałania przemocy, w tym na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego Ośrodek nie 
otrzymał żadnych środków finansowych. Wszelkie działania, w tym koszty związane z wysyłką 
korespondencji, organizacją posiedzeń, delegacje służbowe, prowadzenie dokumentacji, zakup 
materiałów biurowych są finansowane ze środków OPS i Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.”. 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi bądź pytania do 
sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w 2018 roku. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad przyjęciem 
sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w 2018 roku: 
 za głosowało 15 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 17 pn. „Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2018.”. 
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Ad 17. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie  
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2018. 
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
Poinformował, że powyższe sprawozdanie było przedmiotem posiedzenia Komisji Rozwoju  
i zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rozwoju o opinię na temat sprawozdania z realizacji 
przedmiotowego programu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 
 „Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła realizację zadań z zakresu wspierania rodziny  
i systemu pieczy zastępczej za rok 2018, wynikających z uchwalonego przez Radę Miejską  
w Bornem Sulinowie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Borne Sulinowo na lata 
2018-2020. Głównym celem programu jest tworzenie optymalnych warunków do wychowywania 
dzieci w środowisku rodzinnym oraz wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W ramach prowadzonych działań, które 
polegają na wzmacnianiu funkcji rodziny poprzez rozwijanie umiejętności opiekuńczo-
wychowawczych, jest prowadzony Punkt Konsultacyjny, który udziela wsparcia 
psychoterapeutycznego. Ponadto osoby/rodziny mają również możliwość skorzystania  
z porad Terapeuty ds. Uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych. Należy 
zaznaczyć, że Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z kuratorami Sądu Rejonowego  
w Szczecinku. Z rodzinami dysfunkcyjnymi współpracują pracownicy socjalni i asystent rodziny, 
którzy udzielają wsparcia w wypełnianiu funkcji rodzicielskich i rozwijaniu umiejętności 
opiekuńczo-wychowawczych, budowaniu odpowiednich relacji. Ośrodek Pomocy Społecznej 
zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
zapewniał rodzinom, przeżywającym trudności, wsparcie i pomoc ze strony asystenta rodziny. 
Łącznie w roku 2018 pracą asystenta objęto 18 rodzin. W 2018 Gmina Borne Sulinowo 
uczestniczyła w realizacji „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej”, którego celem było wspomaganie i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego 
szczebla gminnego w budowaniu systemu wspierania rodzin przeżywających trudności  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez dofinansowanie do zatrudnienia 
asystenta rodziny. Na realizację tego programu pozyskano kwotę 13.041,00zł, co pozwoliło 
częściowo pokryć zatrudnienie jednego asystenta rodziny. Wydatki w wysokości 26.803,00zł 
zostały pokryte z budżetu Gminy Borne Sulinowo.  
 Analizując realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2018 
rok Komisja Rozwoju uważa, że były one realizowane w sposób prawidłowy, ponieważ rodziny 
przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych mogą liczyć na 
wsparcie ze strony asystenta rodziny, pracowników socjalnych, co przekłada się na pozostawianie 
dzieci w tych rodzinach. W związku z tym - zdaniem komisji - należy kontynuować zatrudnienie 
asystenta rodziny, tym bardziej, że istnieje możliwość uzyskania dotacji celowej w ramach 
programu.”. 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi bądź pytania do 
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 
2018. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
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Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad przyjęciem 
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 
2018: 
 za głosowało 15 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 18 pn. „Przyjęcie raportu 
z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo w 2018 roku.”. 
 
 
Ad 18. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali raport z wykonania Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo w 2018 roku. 
Powyższy raport stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
Poinformował, że raport był przedmiotem posiedzenia Komisji Rozwoju i zwrócił się do 
przewodniczącego Komisji Rozwoju o opinię na temat sprawozdania z realizacji przedmiotowego 
programu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 
 „Komisja Rozwoju nie wniosła uwag i oceniła pozytywnie podejmowane działania 
dotyczące profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, wychowawczej  
i zapobiegawczej w zakresie problematyki narkomanii. W sprawozdaniu szczegółowo opisano 
realizację zadań przyjętych do wykonania w Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 
 Na podkreślenie zasługuje fakt zatrudnienia psychologa w Punkcie Konsultacyjnym, który 
udzielał porad w zakresie problematyki związanej z zażywaniem narkotyków i postępowaniem  
z osobami uzależnionymi. 
 Duży nacisk położono na organizację zajęć profilaktyczno-wychowawczych we 
wszystkich szkołach na terenie Gminy Borne Sulinowo. Zdaniem komisji najważniejsze jest 
szerzenie profilaktyki zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, a uczestnictwo dzieci  
i młodzieży we wszelkich organizowanych zajęciach jest alternatywą do efektywnego spędzania 
czasu wolnego. 
Ważnym elementem realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest wdrażanie programu 
profilaktyki uniwersalnej dotyczącej używania substancji psychoaktywnych pn. "Unplugged". 
Program ten jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i jest 
adresowany do młodzieży w wieku 12-14 lat. 
W 2018 roku zrealizowano także szkolenia dotyczące przeciwdziałania narkomanii,  
w których uczestniczyli pracownicy socjalni, nauczyciele, policjanci, strażnicy miejscy, kuratorzy, 
członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
członkowie Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkolenia te  
w znacznym stopniu przyczyniły się do pogłębienia wiedzy uczestników szkoleń w zakresie 
umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo 
zażywania narkotyków i postępowania z osobami uzależnionymi.”. 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi bądź pytania do 
raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad przyjęciem raportu  
z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo w 2018 roku. 
 za głosowało 15 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 19 pn. „Podjęcie uchwał 
w sprawach.”. 
 
 
 
Ad 19. 
Podjęcie uchwał. 
 
 
19.1 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy rozpatrzenia skargi 
na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. 
Skargę rozpatrywała Komisja skarg wniosków i petycji, która wypracowała stanowisko 
stanowiące załącznik do uchwały.  
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2019r.  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  
nr 20 do protokołu. 
 
 
19.2 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy udzielenia 
odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie wniesioną przez 
Prokuratora Rejonowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Projekt 
uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetowo-Gospodarczą oraz Komisję Rozwoju. 



23 
 

Po tym zwrócił się do komisji o opinie odnośnie projektu uchwały 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler powiedział, że komisja również wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2019r.  
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
wniesioną przez Prokuratora Rejonowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Szczecinie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
19.3 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (lok. mieszk. nr 3 przy 
Al. Niepodległości 30B w Bornem Sulinowie). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VI/71/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2019r.  
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
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19.4 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (lok. mieszk. nr 2  
w m. Juchowo 38). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2019r.  
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
19.5 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do roku nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. 
nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 409/1 w m. Krągi). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VI/73/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2019r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do roku nieruchomości stanowiącej 
własność gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28  
do protokołu. 
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19.6 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność gminy Borne Sulinowo (dot. 
nieruchomości gruntowych oznaczonych działkami: nr 199 w m. Liszkowo, nr 132/2  
w m. Nobliny i nr 49 w m. Rakowo - dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie).  
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VI/74/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2019r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących 
własność gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 30  
do protokołu. 
 
 
19.7 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność gminy Borne Sulinowo  
(dot. nieruchomości gruntowych oznaczonych działkami nr 579/5, 579/8, 579/9, 579/10, 579/11 
i 579/12 w m. Łubowo - dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
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Uchwała Nr VI/75/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2019r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących 
własność gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 32  
do protokołu. 
 
 
19.8 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy uchwalenia 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2019 – 2022  
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023 – 2026. 
Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler powiedział, że komisja wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VI/76/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2019r.  
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Borne Sulinowo na lata 
2019 – 2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023 – 2026 została podjęta jednogłośnie 
i stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
 
 
19.9 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy przyjęcia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Borne Sulinowo. 
Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler powiedział, że komisja wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała również opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VI/77/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2019r.  
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
 
 
19.10 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany składu 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie. 
Przypomniał, że w dniu 10 marca 2019 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie w okręgu wyborczym nr 8. Radną z tego okręgu została wybrana Magdalena 
Papierkiewicz. Z wnioskiem o powołanie ww. radnej w skład Komisji Rewizyjnej wystąpił Klub 
Radnych „Radni dla Gminy Borne Sulinowo”. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy radna Magdalena Papierkiewicz wyraża zgodę 
na powołanie w skład Komisji Rewizyjnej. 
 
Radna Magdalena Papierkiewicz odpowiedziała, że tak. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VI/78/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2019r.  
w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
 
 
19.11 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały  
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. Dokonano wyboru sołtysa w sołectwie Starowice. W związku z tym, że 
sołtysi zostali imiennie ustanowieni inkasentami podatków na terenie danego sołectwa, istnieje 
konieczność zmiany zapisu w wykazie inkasentów. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VI/79/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2019r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia 
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 40 do protokołu. 
 
 
19.12 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Borne Sulinowo na rok 2020. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2019r.  
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 
 
 
19.13 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok (dot. zwiększenia dochodów budżetu 
gminy o kwotę 150.623,45zł, zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 40.273,00zł oraz 
zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 110.350,45zł). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler powiedział, że komisja również wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przypomniał, że na dzisiejszej sesji Burmistrz Bornego 
Sulinowa zaproponowała wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały. Autopoprawka 
dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2.423,00zł na podstawie pisma 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z przeznaczeniem na wypłacanie 
wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 
oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Zmiany spowodują zmiany ogólne budżetu i zmiany 
danych w WPF na lata 2019-2030. 
W związku z tym dochody budżetu gminy ulegają zwiększeniu o kwotę 153.046,45zł a wydatki 
budżetu gminy o kwotę 112.773,45zł.  
Autopoprawka stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad przyjęciem 
autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne 
Sulinowo na 2019 rok: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad 
projektem uchwały uwzględniającym autopoprawkę: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VI/81/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2019r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 
 
 
19.14 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2019-2030. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały 
uwzględniającym zmiany wynikające z wprowadzonej autopoprawki w uchwale w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VI/82/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 marca 2019r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2019-2030 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 
 
 
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 49 i nr 50 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 20 pn. „Interpelacje, wnioski  
i zapytania radnych”. 
 
 
 
Ad 20. 
 
Na wstępie Przewodniczący RM Mariusz Gorgol poinformował o złożonej w dniu 28 lutego 
2019r. przez radnego Arkadiusza Malarskiego interpelacji w sprawie nieruchomości będących 
własnością Gminy Borne Sulinowo. Powyższa interpelacja pismem przewodnim z dnia 1 marca 
br. została przekazana do rozpatrzenia Burmistrzowi Bornego Sulinowa. W dniu 25 marca br. 
wpłynęła odpowiedź na interpelację, której kopię pismem przewodnim przekazał interpelantowi. 
Powyższa interpelacja oraz udzielona odpowiedź stanowią załączniki nr 51 i nr 52 do protokołu. 
 
W punkcie sesji pn. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych” głos zabrali: 
 
 Radny Dariusz Palicki w związku z podjęciem uchwały dotyczącej uchwalenia funduszu 

sołeckiego zapytał, czy w najbliższym czasie pochylimy się nad środkami finansowymi, które 
do tej pory były zaplanowane w budżecie gminy do dyspozycji rad osiedli i czy jest taka 
możliwość, żeby te kwoty były wyższe. 
 
Burmistrz Dorota Chrzanowska odpowiedziała, że pochylimy się nad tym problemem. 
Przygotowując się do kampanii zakładali, że w momencie jak będzie w gminie uruchomiony 
fundusz sołecki nie mogą zapomnieć o mieszkańcach Miasta Borne Sulinowo. Być może 
będzie to kwota przybliżona do wysokości największego sołectwa, jakim jest Łubowo. 
 

 Radna Anetta Chołody zgłosiła zapytanie do Zastępcy Burmistrza dotyczące realizacji 
projektu Zachodniopomorski Światłowód Orange. Powiedziała, że w tym projekcie są prawie 
wszystkie wioski z terenu gminy, a zabrakło Strzeszyna. W związku z tym zapytała, dlaczego 
mieszkańcy Strzeszyna zostali pominięci w tym projekcie. 

 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, że jest to zamierzenie komercyjne  
i w chwili obecnej są na etapie projektowania tego zamierzenia. Nie współpracują z nami  
w tym temacie, a jedynie informują, że coś takiego planują i będą przeprowadzać. 
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 Radna Elżbieta Niepelt złożyła na ręce Przewodniczącego RM pisemny wniosek w sprawie 

utwardzenia drogi dojazdowej do plaży nad jeziorem w Radaczu. Nawiązując do ustaleń 
podjętych na zebraniu wiejskim w Radaczu w czerwcu 2018 r., w którym uczestniczyli była 
Burmistrz Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska, Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal, 
przedstawiciele Stowarzyszenia „Radackie Ekosiedlisko” i mieszkańcy Radacza, zwróciła się 
o podjęcie działań zmierzających do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Borne Sulinowo 
a Stowarzyszeniem „Radackie Ekosiedlisko” celem ustalenia zakresu prac i kosztów 
dotyczących utwardzenia powyższej drogi. Powiedziała, że z plaży korzysta wielu 
mieszkańców, w tym dzieci, więc należy zapewnić bezpieczny dojazd zarówno mieszkańcom 
jak i służbom w razie ewentualnego niebezpiecznego zdarzenia. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przypomniał, że zgodnie z § 32 ust. 1 Statutu Gminy 
Borne Sulinowo interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego Rady 
Miejskiej, który przekazuje je niezwłocznie burmistrzowi. Burmistrz lub osoba przez niego 
wyznaczona jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. W związku z powyższym zwrócił się do 
radnych Dariusza Palickiego i Anetty Chołody o złożenie zapytań, które przedstawili na 
dzisiejszej sesji, na piśmie. 
 

 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 21 pn. „Ustalenie terminu 
następnej sesji.”. 
 
 
 
Ad 21. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że kolejna sesja odbędzie się 25 kwietnia 2019r. 
(czwartek),  godz. 14.30. 
Tematem sesji - oprócz punktów regulaminowych - będzie m.in.: 
 
1. Stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok oraz 

określenie istotnych zagrożeń pożarowych - informacje komendantów Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku i Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Bornem 
Sulinowie. 

2. Stan porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2018 rok oraz określenie zagrożeń  
i osiągniętych wyników - sprawozdania komendantów Komisariatu Policji i Straży Miejskiej 
w Bornem Sulinowie. 

3. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Borne Sulinowo za rok 2018. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przypomniał także o obowiązku złożenia w terminie do  
30 kwietnia 2019 r. oświadczeń majątkowych radnych za 2018 rok w 2 egz. + 2 kopie PIT. 
  
 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 22 pn. „Zamknięcie sesji.”. 
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Ad 22. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Mariusz Gorgol 
zamknął VI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie.  
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 12.00 do godz. 14.20. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 


