
P R O T O K Ó Ł   Nr VII/2019 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 25 kwietnia 2019 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
VII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 25 kwietnia 2019 r. otworzył i jej 

przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej MARIUSZ GORGOL.  
 
Na wstępie stwierdził, że na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 14 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne.  
 
Po tym Przewodniczący RM powitał Burmistrza Dorotę Chrzanowską, Zastępcę Burmistrza 
Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Szczecinku Adama Serafina, I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji  
w Szczecinku Jarosława Bastka, Komendanta Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie 
Stanisława Bochenka, Komendanta Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie Ryszarda Ihnatowa, 
Komendanta Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Bornem Sulinowie Tomasza Muryna, 
obecnych na sali kierowników jednostek podległych gminie, przewodniczących jednostek 
pomocniczych gminy, mieszkańców miasta i gminy oraz panie i panów radnych. 
 
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. 
 
Wniosków do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2019 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr VI/2019 z 27.03.2019 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. 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. 

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

11. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Borne Sulinowo za rok 2018. 
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12. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) rozpatrzenia skarg na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bornem Sulinowie; 
2) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Borne Sulinowo; 
3) ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór rady sołeckiej 

(dot. Sołectwa Silnowo); 
4) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia 

inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso; 
5) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne 

Sulinowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne 
Sulinowo oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek 
zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym instytucji kultury i zakładu opieki 
zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego; 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2015-2020; 

7) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok; 
8) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 

2019-2030. 
 
13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
14. Ustalenie terminu następnej sesji. 
15. Zamknięcie sesji. 
 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol oświadczył, że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. „Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej”. 
 
 
Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że protokół poprzedniej Sesji Rady Miejskiej 
był wyłożony do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Zapytał, czy są 
uwagi do protokołu Nr VI/2019 z 27.03.2019 r. 
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący RM przeprowadził głosowanie imienne nad przyjęciem protokołu Sesji Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr VI/2019 z 27.03.2019 r.: 
 za głosowało 14 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Protokół Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr VI/2019 z 27.03.2019 r. został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 4 pn. „Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.”. 
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Ad 4. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że wraz z zawiadomieniem i materiałami na 
sesję 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 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 Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 6 pn. „Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady”. 
 
 
Ad 6. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
„W okresie od ostatniej sesji odbyły posiedzenia poniższe komisje Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie. 
 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza odbyła 1 posiedzenie, na którym : 
1. Dokonano analizy dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat, w tym umorzenia  

i zwolnienia podatkowe za 2018 rok. 
2. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na dzień 25 kwietnia 2019 r. 
 
Komisja Rozwoju odbyła 1 posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku w Gminie Borne Sulinowo za 2018 rok - 

sprawozdania komendantów Komisariatu Policji i Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie. 
2. Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2018 roku - 

sprawozdania komendantów Komendy Powiatowej PSP w Szczecinku i Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Bornem Sulinowie. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie działania komisji m.in. w sprawach: 
1) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Borne Sulinowo; 
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy 

Borne Sulinowo na lata 2015-2020; 
3) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok. 
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Komisja Rewizyjna nie odbyła posiedzenia. Najbliższe posiedzenie zostało zaplanowane na dzień 
29 kwietnia 2019 r. Komisja przeprowadzi kontrolę w Szkole Podstawowej w Łubowie. 
 
Komisja skarg, wniosków i petycji odbyła jedno posiedzenie, na którym rozpatrzono 2 skargi na 
działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. 
 
W dniach 15 i 16 kwietnia br. radni Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie uczestniczyli  
w roboczym spotkaniu z przedstawicielami spółek tj. Międzygminnego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym oraz ATF Polska w Mirosławcu w sprawie 
zagospodarowywania odpadów. 
 
W dniu 17 kwietnia br. wpłynął wniosek Asesora Prokuratury Rejonowej w Szczecinku o zmianę 
przez Radę Miejską w Bornem Sulinowie uchwały Nr LII/554/2018 z dnia 25 października 2018 r. 
w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu 
wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. 
 

W dniu 19 kwietnia br. wpłynęła uchwała Nr CXXXVII(137).239.2019 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania 
opinii o przedłożonym przez Burmistrza Bornego Sulinowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 
2018 rok wraz z informacją o stanie mienia. Skład Orzekający RIO wydał opinię pozytywną.”. 
 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol 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. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 8 pn. „Wolna Trybuna.”. 
 
 
 
Ad 8. 
 
W punkcie sesji pn. „Wolna Trybuna” głosu nie zabierano.  
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „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.”. 
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Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali informacje pisemne na temat 
stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok.  
Powyższe informacje stanowią załączniki nr 6 i nr 7 do protokołu. 
Powiedział również, że problematyką bezpieczeństwa pożarowego zajmowała się Komisja 
Rozwoju Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie i zwrócił się do przewodniczącego komisji  
o opinię. 
 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 
 „Komisja Rozwoju otrzymała informacje pisemne na temat bezpieczeństwa Gminy Borne 
Sulinowo w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2018. Informacje przedstawione przez 
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku, uzupełnione przez Komendanta 
Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  
w Bornem Sulinowie Pana Tomasza Muryna są wyczerpujące i szczegółowo przedstawiają 
zadania do realizacji oraz rzeczywisty zakres czynności, jakie podejmują jednostki PSP oraz OSP 
na terenie Gminy Borne Sulinowo. Podczas rozmowy z Komendantem Miejsko-Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych uzyskano informację, że problemem jest brak 
dyspozycyjności strażaków ochotników, szczególnie kierowców, w godzinach od 7.00 do 16.00,  
z uwagi na ich pracę zawodową. Skutkowało to tym, że jednostki OSP w 2018 roku nie wyjechały 
do zdarzeń 9 razy. Niepokoi także fakt, że nie wszystkie placówki oświatowe na terenie gminy 
przeprowadziły praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji, zgodnie z wymogami 
§ 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). Zdaniem komisji należy podjąć skuteczne działania w kierunku 
wyegzekwowania tego obowiązku, gdyż z przepisów wynika, że należy je przeprowadzić co 
najmniej raz na rok. 

Członkowie jednostek OSP biorą udział w działaniach na rzecz gminy poprzez 
zabezpieczenia imprez masowych o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym. 

Za bardzo pozytywne działania Komisja Rozwoju uznała podejmowane kroki i wysiłki 
gminy oraz poszczególnych jednostek OSP z terenu Gminy Borne Sulinowo na rzecz 
odpowiedniego wyposażenia w sprzęt, co pozwoli utrzymywać gotowość operacyjną do udziału w 
działaniach ratowniczych, chociaż komisja zdaje sobie sprawę ze skali oczekiwań i potrzeb. 
Godnym podkreślenia jest fakt, że strażacy ochotnicy z terenu naszej gminy biorą udział  
w szkoleniach oraz ćwiczeniach, mających za zadanie podniesienie poziomu wyszkolenia  
i przygotowania do rzeczywistych działań. Komisja docenia działania i próby jednostek 
ochotniczych straży pożarnych, szczególnie OSP w Łubowie, w kierunku pozyskiwania środków 
oraz sprzętu z innych źródeł niż budżet Gminy Borne Sulinowo. 

Za bardzo ważne komisja uważa przeprowadzanie przez Komendę Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej w Szczecinku czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach użyteczności 
publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz produkcyjno-magazynowych, jak również 
przeprowadzanie wielu działań prewencyjnych, mających na celu profilaktykę i zapobieganie 
występowania zagrożeń pożarowych.  

Zwraca także uwagę na konieczność kontynuowania w ramach możliwości i posiadanych 
środków doposażenia jednostek w sprzęt ratowniczy i gaśniczy niezbędny do wykonywania zadań 
przez jednostki OSP. 
Reasumując Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła działania na rzecz bezpieczeństwa pożarowego 
w Gminie Borne Sulinowo, podejmowane zarówno przez Komendę Powiatową Państwowej 
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Straży Pożarnej w Szczecinku, jak i funkcjonujące na terenie Gminy Borne Sulinowo jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych.”. 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos lub ma 
pytania do panów komendantów. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że przy obecnej pogodzie strażacy mają ogrom 
pracy i docenia ten wysiłek. Podziękował za zaangażowanie, szczególnie jednostkom OSP, gdzie 
ludzie pracujący idą ratować mienie i dobytek ludzki. 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 10 pn. „Stan porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2018 
rok oraz określenie zagrożeń i osiągniętych wyników - sprawozdania komendantów Komisariatu 
Policji i Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie.”. 
 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali sprawozdania pisemne na 
temat stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2018 rok oraz określenie zagrożeń  
i osiągniętych wyników. 
Sprawozdania na temat stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2018 rok przygotowane 
przez komendantów Komisariatu Policji i Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie, stanowią 
załączniki nr 9 i nr 10 do protokołu. 
Powiedział również, że problematyką porządku i bezpieczeństwa publicznego zajmowała się 
Komisja Rozwoju Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie i zwrócił się do przewodniczącego 
komisji o opinię. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler przeczytał opinię komisji w brzmieniu: 

„Podczas posiedzenia członkowie Komisji Rozwoju wysłuchali komendantów Komisariatu 
Policji i Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie, którzy uzupełnili przedstawione na piśmie 
sprawozdania dotyczące codziennej działalności, a także podejmowanych działań w kierunku 
poprawy bezpieczeństwa obywateli i wykonanych czynności mających na celu utrzymanie 
czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo. Komisja została poinformowana  
o zagrożeniach występujących na terenie Gminy Borne Sulinowo, popartych danymi 
statystycznymi. Działania tych służb skupiają się na działaniach prewencyjnych i podejmowaniu 
współpracy z instytucjami mogącymi wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli 
oraz poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

W celu zapobiegania występującym zagrożeniom, w tym szczególnie przestępstw  
i wykroczeń, policjanci tutejszej jednostki wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej 
Policji w Szczecinku i Strażą Miejską w Bornem Sulinowie realizowali szereg czynności 
ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa, tj. od typowych czynności operacyjno-
rozpoznawczych poprzez dochodzeniowo-śledcze do spotkań prewencyjnych w placówkach 
oświatowych czy spotkań dzielnicowych z mieszkańcami. Komisja zwróciła uwagę na bardzo 
dobrą współpracę Policji i Straży Miejskiej. Pomimo skromnej obsady kadrowej obu jednostek  
w 2018 roku przeprowadzono 79 wspólnych służb patrolowo-interwencyjnych. Powyższe 
spowodowało wzrost liczby patroli na terenie Gminy Borne Sulinowo, co w konsekwencji 
powinno przełożyć się na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.  
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Z wypowiedzi Komendanta Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie wynikało, że aktualna 
obsada etatowa Straży Miejskiej nie pozwala na realizację w pełni wszystkich zadań ustawowych, 
a oczekiwania mieszkańców są takie, aby wypełniała te zadania w ciągu całej doby.  

Sprostanie tym oczekiwaniom jest możliwe w przypadku zapewnienia odpowiedniego 
stanu osobowego funkcjonariuszy straży miejskiej. W związku z tym komisja wnosi  
o rozważenie możliwości zwiększenia obsady Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie o 1 etat. 

Ponadto Komendant Straży Miejskiej zwrócił uwagę na problemy wynikające  
z dodatkowych zadań, do których realizacji jest niezbędny samochód np. przystosowany do 
przewozu bezdomnych zwierząt do schroniska. Komisja uważa, że należy pochylić się nad tym 
problemem i w miarę posiadanych środków zapewnić odpowiedni środek transportu. 

Na posiedzeniu uznano za celowe podjęcie działań, mających na celu rozbudowę  
w przyszłości monitoringu miejskiego, który zdaniem zarówno komisji jak i komendantów 
Komisariatu Policji i Straży Miejskiej, wpłynie na większą wykrywalność przestępstw, a także 
pełni rolę prewencyjną. 

Komisja na posiedzeniu poruszyła także problem tzw. pustostanów, które znajdują się  
w niewłaściwym stanie technicznym i wyglądają nieestetycznie, co negatywnie wpływa na 
wizerunek miasta. Uzyskano informację o działaniach podejmowanych w tym zakresie przez Straż 
Miejską w Bornem Sulinowie.  

Reasumując podkreślić należy ogromny wkład funkcjonariuszy Komisariatu Policji  
i Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie Gminy Borne Sulinowo, zarówno w czynności prewencyjne typu 
policyjnego, jak i inne czynności profilaktyczne, i pozytywnie oceniła te działania.”. 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos lub zadać 
pytania komendantom. 
 
Radna Izabela Jadwiżyc powiedziała, że z racji wykonywanego zawodu często współpracuje  
z Policją, Strażą Miejską, Ochotniczą Strażą Pożarną. Widać ogrom pracy służb, poświęcenia  
i zaangażowania wszystkich osób pracujących i osób, które nadzorują tą pracę. Na ręce 
Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, 
Komendanta Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie, Komendanta Komisariatu Policji w Bornem 
Sulinowie i Komendanta Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Bornem Sulinowie złożyła 
serdeczne podziękowania za pracę na rzecz młodzieży, szczególnie jeżeli chodzi o zagrożenia  
w związku z narkotykami i dopalaczami. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zadał pytanie dotyczące kwestii remontu Posterunku 
Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie, a mianowicie, czy coś w tej kwestii jest robione. 
 
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Szczecinku Jarosław Bastek odpowiedział, że 
wczoraj Komendant Powiatowy Policji był na spotkaniu w Komendzie Wojewódzkiej i ten temat 
nie był podejmowany oficjalnie z tego tytułu, że środki przeznaczone na ten cel będą pozyskane 
nie bezpośrednio z budżetu policyjnego, tylko z innych źródeł. Poinformował, że mają obiecane 
300.000,00zł. Są też po rozmowach ze Starostą Szczecineckim, który również obiecał wsparcie.  
Z tego co wie, środki na ten rok będą w wysokości 150.000,00zł, a w przyszłym roku też 
150.000,00zł. Liczy też na wsparcie jakiekolwiek ze strony Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
i Pani Burmistrz. Zaznaczył, że budynek Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie jest często 
odwiedzany przez ludzi pokrzywdzonych, świadków i należą im się odpowiednie warunki. Nie 
przyjmują w nim tylko przestępców, ale przede wszystkim osoby, które są pokrzywdzone przez 
nich. Podsumowując stwierdził, iż ma nadzieję, że w tym roku tą inwestycję rozpoczną. 
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Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „Przedstawienie oceny 
zasobów pomocy społecznej dla Gminy Borne Sulinowo za rok 2018.”. 
 
 
 
Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali opracowanie dotyczące 
oceny zasobów pomocy społecznej, zawierające dane o sytuacji demograficznej, rynku pracy, 
infrastrukturze społecznej, dane o osobach korzystających z pomocy i wsparcia, świadczeniach  
z pomocy społecznej, zasobach instytucjonalnych pomocy i wsparcia, kadrze pomocy społecznej, 
środkach finansowych na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej, 
aktywności projektowo-konkursowej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, współpracy  
z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy i wsparcia gminy Borne Sulinowo.  
Obowiązek przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej nakłada art. 16a ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z brzmieniem art. 16a ust. 4 cytowanej wyżej ustawy 
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia radzie co roku do dnia 30 
kwietnia sporządzoną ocenę zasobów pomocy społecznej, która jest podstawą do planowania 
budżetu na rok następny. 
 
Powyższe opracowanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub pytania do 
informacji zawartych w opracowaniu. 
 
Radna Joanna Grosicka powiedziała, że nie ma uwag do zasobów, ale zwróciła uwagę na to, że  
w Bornem Sulinowie przydałaby się świetlica socjoterapeutyczna w ramach ośrodka wsparcia, 
który nasz ośrodek prowadzi. Ponadto wydaje jej się, że część zadań z zakresu opieki można by 
było zlecić do wykonywania jakiejś organizacji pozarządowej, żeby odciążyć i rozszerzyć zakres 
tej działalności. 
 
Kierownik OPS Mariola Siniarska odniosła się do poruszonej kwestii uruchomienia świetlicy 
socjoterapeutycznej (środowiskowej). Powiedziała, że świetlica środowiskowa nie może obecnie 
funkcjonować w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej i musiałaby funkcjonować oddzielnie. 
Na pewno jest potrzebna, czy to w Bornem Sulinowie, czy w jakiejś wiosce, ale jest to zadanie 
kosztowne, z którym gmina będzie musiała się zmierzyć. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol ogłosił 10 minut przerwy. 
 
 
Po przerwie Przewodniczący RM Mariusz Gorgol wznowił obrady i przystąpił do realizacji pkt 12 
pn. „Podjęcie uchwał w sprawach”. 
 
 
W sesji uczestniczyło 14 radnych. 



9 
 

 
Ad 12. 
Podjęcie uchwał. 
 
 
12.1 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy rozpatrzenia skarg 
na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. 
Skargi 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VII/83/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 kwietnia 2019r.  
w sprawie rozpatrzenia skarg na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik  
nr 13 do protokołu. 
 
 
12.2 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy uchwalenia 
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 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 opinię również 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
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Uchwała Nr VII/84/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 kwietnia 2019r.  
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
12.3 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy ustalenia terminu 
zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór rady sołeckiej (dot. Sołectwa Silnowo).  
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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 kwietnia 2019r.  
w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór rady 
sołeckiej została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
12.4 
 
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 Łubowo. 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. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
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Uchwała Nr VII/86/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 kwietnia 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 19 do protokołu. 
 
 
12.5 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy określenia zakresu  
i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo, informacji  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo oraz informacji  
o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora 
samorządowego, w tym instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku 
budżetowego. 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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VII/87/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 kwietnia 2019r.  
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
Borne Sulinowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Borne Sulinowo oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek 
zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym instytucji kultury i zakładu opieki 
zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 21 do protokołu. 
 
 
12.6 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały w 
sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-
2020. 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. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler powiedział, że komisja wydała opinię również 
pozytywną. 
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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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VII/88/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 kwietnia 2019r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy 
Borne Sulinowo na lata 2015-2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23  
do protokołu. 
 
 
12.7 
 
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 199.776,49zł oraz zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 420.276,49zł). 
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. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler powiedział, że komisja również wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VII/89/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 kwietnia 2019r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 
12.8 
 
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. 
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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 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VII/90/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 kwietnia 2019r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2019-2030 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
 
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 28 i nr 29 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 13 pn. „Interpelacje, wnioski  
i zapytania radnych”. 
 
 
 
Ad 13. 
 
W punkcie sesji pn. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych” głos zabrali: 
 
 Radny Artur Malinowski złożył wniosek dotyczący naprawy drogi powiatowej wzdłuż 

miejscowości Krągi oraz o budowę chodnika na wysokości osiedla „Zelong”. Chociaż nie jest 
to nasza droga prosił, żeby coś w tej sprawie zadziałać. 

 
 Radna Magdalena Bugiel zapytała, czy są jakieś plany dotyczące zakupu nowego samochodu 

dla Straży Miejskiej i czy jakieś kroki w tym kierunku zostały poczynione. 
 
Burmistrz Dorota Chrzanowska odpowiedziała, że zostały poczynione kroki na wniosek 
Komendanta i wszystkich pracowników Straży Miejskiej. Został złożony wniosek do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  
o dofinansowanie zakupu samochodu marki Dacia Duster. Wniosek opiewa na 84.000,00zł, 
jeżeli się nie myli, i czekamy na odpowiedź. 

 
 Radna Joanna Grosicka zgłosiła zapytanie dotyczące wyjaśnienia pojawiających się artykułów 

prasowych o zagrożeniu ekologicznym tzw. „bombie ekologicznej” w Bornem Sulinowie. 
 
Burmistrz Dorota Chrzanowska powiedziała, że ukazała się informacja w tej sprawie na naszej 
stronie czy nie. 

 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, że jeszcze nie ukazała się. Rozmawiał  
z Prezesem PWiK, który prosił o wstrzymanie się z tą informacją. Ma przyjechać  
w poniedziałek i będą rozmawiać. Tym niemniej powiedział, że ta sprawa to nic nowego, tylko 
sprawa, która miała początek w 2009 r., czyli zanieczyszczenie pierwszego ujęcia wody tri  
i tetrachloroetenem. W pierwszym etapie PWiK wykonało instalację podczyszczającą na 
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desorberach, woda była przebadana i zdatna. Drugi etap to była budowa nowego ujęcia 
głębinowego w Bornem Sulinowie. Sytuacja była dość stabilna przez ostatnie 2 lata, pojawiały 
się niewielkie zanieczyszczenia, ale instalacja spokojnie dawała sobie radę z eliminacją 
zanieczyszczenia. Ostatnio była uzyskano informację, że to zanieczyszczenie wzrasta na 
pierwszym ujęciu. 
 
Burmistrz Dorota Chrzanowska w uzupełnieniu poinformowała, że w ubiegłym tygodniu  
w czwartek uczestniczyła w Warszawie w spotkaniu zespołu, który miałby ewentualnie zająć 
się ujęciem lewarowym. Chodzi o to, że szukamy pomocy państwa w utrzymaniu tego ujęcia 
lewarowego, ponieważ koszty jego utrzymania i tych wszystkich studni jakie tam się znajdują, 
spoczywają na barkach PWiK i wpływają na cenę wody. Jeszcze przez rok jest trwałość 
projektu, który realizuje PWiK, jeśli chodzi o napowietrzanie i oczyszczanie wody z tych ujęć 
lewarowych. Prezes PWiK stoi na stanowisku takim, iż jeżeli nie będzie pomocy zewnętrznej 
jeśli chodzi o utrzymanie tych ujęć, to je wyłączy. Na dzień dzisiejszy woda dla Bornego 
Sulinowa jest w żaden sposób niezagrożona, znajduje się na głębokości poniżej 80 m, 
natomiast studnie lewarowe są do 40 m. Pod ujęciem znajduje się dosyć gruba warstwa gliny, 
która uniemożliwia przenikanie w głębsze warstwy zanieczyszczeń. Konferencja, w której 
uczestniczyła, to była chęć zwrócenia uwagi, że taki problem jest. Uważa, że dosyć 
niefortunne było nazwanie „bombą ekologiczną” w Bornem Sulinowie. Nie od nas to wyszło, 
ktoś niefortunnie tak to nazwał i niepotrzebnie, siejąc jakiś niepokój czy frustrację wśród 
mieszkańców. W konferencji uczestniczył Dyrektor WIOŚ, przedstawiciele RDOŚ ze 
Szczecina, Główny Inspektor Instytutu Geologii w Polsce, poseł Golińska jako przedstawiciel 
Ministerstwa Ochrony Środowiska, przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i kilka innych osób. Podkreśliła, że nie pojechali tam sygnalizować, że mamy 
zanieczyszczone ujęcie i jest „bomba ekologiczna”, tylko szukać środków, które pomogłyby  
w dalszym ciągu utrzymywać te ujęcia lewarowe. PWiK stoi na stanowisku, że jednak dobrze 
by było utrzymać te ujęcia, bo może w jakimś momencie ta woda może okazać się czysta, bo 
jeśli chodzi o walory smakowe jest lepsza od wody z głębokiego ujęcia (nie trzeba było 
dodawać uzdatniaczy). Wysłuchano ich, ale żadne konkretne decyzje nie zapadły. Zobaczymy 
co z tego wyniknie, czas pokaże. Nie mniej jednak w pewnym momencie próbowano 
skierować tą konferencję na tory szukania winnego. Stwierdziła, że dzisiaj nie jest czas na 
szukanie winnego, bo tych winnych już nie ma. Uważa, że należy iść w kierunku, czy to ujęcie 
zamykamy, czy utrzymujemy. Inspektor Instytutu Geologii zasugerował, aby te badania zrobić 
na głębokości 80 m i zobaczyć skąd to dalej napływa. Poinformowała, że wczoraj udzielała 
wywiadu dla Radia Koszalin i powiedziała, że nic nie zmieniło się tak znacząco,  
by wprowadzać niepokój wśród mieszkańców. Uważa, że gdyby tytuł artykułu został napisany 
w inny sposób, nie byłoby tego problemu. 

 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 14 pn. „Ustalenie terminu 
następnej sesji.”. 
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Ad 14. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że kolejna sesja odbędzie się 30 maja 2019 r. 
(czwartek) godz. 14.30. 
 
Tematem sesji - oprócz punktów regulaminowych - będzie m.in.: 
 
1. Informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 

Borne Sulinowo za okres od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. oraz o wyniku przetargu na 
odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borne 
Sulinowo. 

2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2018 r. 

3. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku na temat utrzymania dróg powiatowych 
w granicach administracyjnych Gminy Borne Sulinowo, w tym realizacja zadań inwestycyjno-
remontowych w 2018 roku oraz planowane do wykonania zadania na 2019 rok.  

4. Informacja na temat utrzymania dróg, ulic i placów gminnych, realizacja zadań inwestycyjno-
remontowych w 2018 r., plany na rok 2019. 

 
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. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 15 pn. „Zamknięcie sesji.”. 
 
 
 
Ad 15. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Mariusz Gorgol 
zamknął VII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie.  
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 15.40. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 


