
P R O T O K Ó Ł   Nr VIII/2019 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 30 maja 2019 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
VIII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 30 maja 2019 r. otworzyła i jej 

przewodniczyła Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej ELŻBIETA NIEPELT.  
 
Na wstępie stwierdziła, że na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 11 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne.  
 
Po tym Wiceprzewodnicząca RM powitała Burmistrza Dorotę Chrzanowską, Zastępcę Burmistrza 
Bogdana Korpala, Skarbnika Gminy Lidię Ławrukajtis, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  
w Szczecinku Włodzimierza Fila, 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 Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przystąpiła do realizacji punktu  
pn. „Przyjęcie wniosków do porządku obrad”. 
Powiedziała, że porządek obrad otrzymali wszyscy radni i zapytała, czy są jakieś uwagi bądź 
wnioski do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Wniosków do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 maja 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 VII/2019 z 25.04.2019 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. 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.  

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

11. 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. 

12. 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. 
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13. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) rozpatrzenia skarg na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bornem Sulinowie oraz pracownika socjalnego; 
2) rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Bornego Sulinowa; 
3) rozpatrzenia protestu wyborczego na wybory sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Łubowo; 
4) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 

mieszkalnego nr 1 w m. Dąbie 11); 
5) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 

gruntowej oznaczonej dz. nr 79/6 w obr. Rakowo); 
6) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 

gruntowej oznaczonej dz. nr 79/8 w obr. Rakowo); 
7) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 

gruntowej oznaczonej dz. nr 79/9 w obr. Rakowo); 
8) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 

gruntowej oznaczonej dz. nr 79/13 w obr. Rakowo); 
9) wykazu kąpielisk na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2019 roku; 
10) określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2019 roku; 
11) ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy; 
12) ustalenia dopłat do cen wody oraz odprowadzonych ścieków dla wybranych taryfowych 

grup odbiorców usług; 
13) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty; 
14) zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; 
15) zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2018-2020 na terenie Gminy Borne Sulinowo”; 

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

2019-2030. 
 
14. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
15. Ustalenie terminu następnej sesji. 
16. Zamknięcie sesji. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt oświadczyła, że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. 
Po tym przystąpiła do realizacji pkt 3 pn. „Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej”. 
 
 
Ad 3. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt powiedziała, że protokół poprzedniej Sesji Rady 
Miejskiej był wyłożony do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Zapytała, 
czy są uwagi do protokołu Nr VII/2019 z 25.04.2019 r. 
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono.  
 
Wiceprzewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie imienne nad przyjęciem protokołu Sesji 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr VII/2019 z 25.04.2019 r.: 
 za głosowało 11 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Protokół Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr VII/2019 z 25.04.2019 r. został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
Po tym Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przystąpiła do realizacji pkt 4 pn. 
„Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.”. 
 
 
 
Ad 4. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt powiedziała, że wraz z zawiadomieniem i materiałami 
na sesję radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.  
Zapytała, 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. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przystąpiła 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.  
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przystąpiła do realizacji pkt 6 pn. „Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady”. 
 
 
 
Ad 6. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przedstawiła 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. Zapoznano się z informacją na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w Gminie Borne Sulinowo za okres od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.,  
w tym o wyniku przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy Borne Sulinowo. 
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2. Dokonano oceny sprawozdania 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. Oceniono realizację zadań inwestycyjno-remontowych w zakresie utrzymania dróg, ulic  
i placów gminnych w 2018 r., plany na rok 2019. 

4. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie zwołanej na dzień 30 maja 2019 r. 

 
Komisja Rozwoju odbyła 1 posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Ocena sprawozdania 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. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie działania komisji m.in. w sprawach: 
1) wykazu kąpielisk na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2019 roku; 
2) określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2019 roku; 
3) ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy; 
4) ustalenia dopłat do cen wody oraz odprowadzonych ścieków dla wybranych taryfowych 

grup odbiorców usług; 
5) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty; 
6) zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; 
7) zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2018-2020 na terenie Gminy Borne 
Sulinowo”; 

8) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok (w zakresie 
działania komisji). 

 
Komisja Rewizyjna odbyła 2 posiedzenia, na których przeprowadziła kontrole w Szkołach 
Podstawowych w Łubowie i w Bornem Sulinowie. 
Przedmiotem kontroli była realizacja budżetu i prawidłowość dokonywania wydatków, 
działalność stołówki, inwentaryzacja mienia, stan zaległości, terminowość regulowania 
zobowiązań m.in. z tytułu podatków i składek ZUS, realizacja zadań i obowiązków wynikających 
z ustawy Prawo budowlane – „rozdz. 6 utrzymanie obiektów budowlanych” oraz ustawy  
o ochronie p.poż. – „rozdz. 2 zapobieganie pożarowi, klęsce żywiołowej lub innemu 
miejscowemu zagrożeniu”. Zakres kontroli obejmował realizację planu finansowego za 2018 rok. 
 
Komisja skarg, wniosków i petycji odbyła jedno posiedzenie, na którym rozpatrzono dwie skargi 
na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, 
skargę na działania Burmistrza Bornego Sulinowa oraz protest wyborczy na wybory sołtysa i rady 
sołeckiej w sołectwie Łubowo. Wypracowane przez komisję stanowiska odnośnie rozpatrywanych 
skarg i protestu wyborczego stanowią załączniki do projektów uchwał ujętych w porządku 
dzisiejszej sesji. 
 
W dniu 26 kwietnia 2019 r. Przewodniczący Rady Miejskiej uczestniczył w uroczystości 
wręczenia sztandaru 21. Centralnemu Poligonowi Lotniczemu w Nadarzycach.”. 
 
Po tym Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przystąpiła do realizacji pkt 7 pn. „Wystąpienia 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy”. 
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Ad 7. 
 
W punkcie sesji pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy” głos 
zabrała Sołtys Sołectwa Nobliny Luiza Kostrubiec, która podziękowała Zastępcy Burmistrza za 
szybką interwencję w sprawie naprawy drogi między Noblinami a Czarnym Małym. Następnie 
zwróciła się do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i poruszyła temat drogi powiatowej między 
Łubowem a Noblinami. Powiedziała, iż ze względu na to, że po tej drodze jeżdżą dosyć ciężkie 
samochody, droga ta już się kruszy i całe pobocza są oderwane. Zwróciła się o jej naprawę, bo za 
rok czy 2 lata droga ta będzie nie do użytku. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Po tym Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przystąpiła do realizacji pkt 8 pn. „Wolna 
Trybuna.”. 
 
 
 
Ad 8. 
 
W punkcie sesji pn. „Wolna Trybuna” głosu nie zabierano.  
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przystąpiła do realizacji pkt 9 pn. „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.”. 
 
 
 
Ad 9. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt powiedziała, że radni otrzymali informację pisemną 
zawierającą wykaz wykonanych robót w 2018 roku na terenie Gminy Borne Sulinowo, a także 
planowane inwestycje do wykonania w 2019 r. Powyższa informacja stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 
W sesji uczestniczy Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku Włodzimierz Fil i można 
mu zadawać pytania. Zwróciła się do Dyrektora PZD z pytaniem, czy chce do tej informacji coś 
dodać. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil na wstępie poinformował, że teren Gminy Borne Sulinowo 
obsługują dwa obwody drogowe: Nr 1 w Szczecinku i Nr 2 w Łęknicy. Powiedział, że wszyscy 
sołtysi mają numery telefonów do tych obwodów drogowych, a jeżeli nie mają to poda te numery 
telefonów. Wydaje mu się, że kontakt z sołtysami poszczególnych miejscowości jest, który 
pozwala otrzymywać szybko informacje i w miarę szybko reagować na zgłaszane problemy. Tych 
problemów jest cała masa, drogi powiatowe są jakie są. Następnie przybliżył problematykę dróg 
powiatowych na terenie Powiatu Szczecineckiego. Powiedział, że Powiat Szczecinecki posiada 
sieć dróg powiatowych o długości 511 km, a w Województwie Zachodniopomorskim są czwartym 
powiatem pod względem ilości dróg powiatowych. Stan i standard dróg powiatowych jest różny, 
najlepsze są te odcinki, które w ciągu ostatnich 20 lat zostały przebudowane i zmodernizowane. 
Podał przykład dróg gruntownie przebudowanych w Bornem Sulinowie, tj. Aleja Niepodległości, 
ul. Wojska Polskiego i w jakiejś mierze ul. Orła Białego. Powiedział też, że szereg dróg 
powiatowych wymaga potężnych nakładów finansowych. W ostatnich 3-4 latach ceny za 
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wykonanie 1 km dróg znacznie wzrosły. Przypomniał, że kiedyś obracali się w przedziale 
cenowym 1 km w standardzie drogi powiatowej w terenie niezurbanizowanym 800 tys. zł - 1 mln 
zł i około 3,5 mln zł w terenie zurbanizowanym w mieście albo na wsi. Aktualnie te ceny 
kształtują się w granicach: 1.200 tys. zł - 1.400 tys. zł w terenie niezurbanizowanym i ponad 
4 mln zł w terenie zurbanizowanym. Podkreślił, że są to kosztowne inwestycje. Poinformował też, 
że dla Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego przygotowywali informację ile środków 
im potrzeba, żeby przywrócić drogi powiatowe do stanu wg obecnie obowiązujących przepisów. 
Wg ich wyliczeń jest to kwota 400 mln zł. Powiat pozyskuje dodatkowe środki finansowe na 
przebudowę i modernizacje dróg wszędzie tam, gdzie się da, np. fundusz dróg samorządowych, 
rezerwa Ministra Infrastruktury, fundusz ochrony gruntów rolnych. Korzystając z dodatkowych 
źródeł starają się na terenie powiatu rozwiązywać te problemy, które z punktu widzenia powiatu 
są najpilniejsze i najbardziej istotne. Na terenie powiatu funkcjonuje kilka kopalń kruszyw 
mineralnych, które są usytuowane przy drogach powiatowych. Tam są największe problemy, bo 
ruch pojazdów ciężkich jest tam tak duży, że te drogi nie wytrzymują, gdyż ich konstrukcja jest 
sprzed bardzo wielu lat. W tej chwili trwa budowa obwodnicy miasta Szczecinek, w najbliższych 
latach będzie budowana „11” (najpierw będzie realizowany odcinek Koszalin-Bobolice, a od 2025 
r. odcinek Bobolice-Szczecinek). Zacznie się też realizacja odcinka drogi Szczecinek-Piła.  
Na budowę tych dróg będzie potrzebna duża ilość materiałów, a sporo transportu odbywa się 
drogami powiatowymi. Przyznał, że tu są największe problemy. Powiedział, iż otrzymał pismo 
dotyczące drogi w miejscowości Krągi w kierunku Bornego Sulinowa, która jest bardzo złego 
stanu technicznego. Zauważył, że bardzo złego stanu technicznego to jest droga do Uniemina, 
natomiast droga Krągi-Borne Sulinowo jest w złym stanie. Nie jest w stanie gorszym niż w roku 
ubiegłym, bo zostały na niej wykonane roboty cząstkowe. Wykonane zostanie również 
oznakowanie poziome i to jest to, co może na ten rok obiecać. Powiedział też, że jego zdaniem 
niezasadnym jest budowanie chodnika, bo patrząc na układ osiedla, ten chodnik zarośnie. 
Natomiast potrzeba jest wymiany chodnika na tzw. „wysepce”. Dysponują dokumentacją na 
inwestycję w m. Kądzielna – inwestycja rzędu 2,4 mln zł (koszt przepustu i 1 km drogi). 
Wszystkie pozwolenia na budowę i uzgodnienia są zrobione, jest kwestia finansowania. W tym 
roku inwestycja nie wejdzie do realizacji, możliwe że w roku przyszłym, bo jest w pełni 
przygotowana. Decyzję o inwestycjach podejmuje Starosta i Zarząd Powiatu oraz Rada Powiatu  
w Szczecinku. Posiadają również dokumentację na przebudowę skrzyżowania z drogą gminną  
w m. Kiełpino – inwestycja rzędu 240 tys. zł. Po przetargach, jeżeli będą oszczędności, całkiem 
możliwe jest, że Zarząd Powiatu podejmie decyzję o wyasygnowaniu środków na to zadanie. 
Powiedział, że na pewno w Radaczu wykonają zatokę autobusową i przebudują chodnik, który od 
zatoki prowadzi pod górkę. W porozumieniu z gminą wykonają też zatokę w Silnowie Dolnym. 
Na koniec wystąpienia powiedział, że czeka na pytania i spróbuje rozwiać wątpliwości. 
 
Burmistrz Dorota Chrzanowska powiedziała, że przy drodze Silnowo-Uniemino jest bardzo 
zarośnięte pobocze. Ponadto należałoby wyciąć topole, które są w fatalnym stanie. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, że jeżeli topole są w pasie drogowym to należy 
złożyć wniosek o wycinkę. 
 
Burmistrz Dorota Chrzanowska powiedziała, że w Juchowie są dwa przepusty drogowe: na 
wjeździe od strony Kłosówki i przed Spółką, które są w złym stanie – można urwać koło. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, że jest to kwestia wykonania nakładki na pewnym 
odcinku drogi. 
 
Burmistrz Dorota Chrzanowska powiedziała, że jest bardzo zarośnięte pobocze drogi Piława –
Strzeszyn (bruk na odcinku 2 km) i prosiła, żeby mieć to na uwadze w ramach bieżącego 
utrzymania dróg. Są tam miejsca, że nie można się wyminąć samochodem. 
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Ponadto powiedziała, że pomału należałoby myśleć i planować do remontu drogę Piława - 
Silnowo Dolne, szczególnie odcinek Piława-Silnowo, gdzie pobocza są połamane. Dodała, iż 
zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że być może są to tylko nasze prośby i mrzonki. Nie mniej 
jednak jest nadzieja, że być może po przetargach będą jakieś oszczędności i prosiła mieć to na 
uwadze. 
 
Radna Irena Lis powiedziała, że mieszkańcy zgłosili jej problem istniejący na drodze z Jeziorek 
do Juchowa. Są tam na prostym odcinku po inwestycji wodociągowej trzy dość duże dziury 
zarośnięte i wskazała ich lokalizację. 
 
Radna Elżbieta Niepelt powiedziała, że od skrzyżowania w kierunku Radacza po prawej stronie  
w poboczu drogi są miejsca, gdzie nie ma możliwości zjazdu. Jadąc od Juchowa do drogi 
wojewódzkiej przez Radacz (na odcinku od drewnianego domku do drogi wojewódzkiej) po lewej 
stronie jest duży uskok w jezdni. Prosiła o rozważenie możliwości usunięcia tej niedogodności do 
okresu zimowego, bowiem w tym okresie jest to największy problem. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, że zna ten problem, jednak jego usunięcie to spory 
wydatek. Stale to obserwują i mają na uwadze, w tej chwili nie jest to jeszcze problemem,  
a  szczególnie niebezpieczne jest to w okresach deszczowych. 
 
Radny Arkadiusz Malarski powiedział, że w miejscowości Silnowo jest robiony przejazd 
kolejowy. Występują duże problemy ponieważ wymywa się tłuczeń, który tam jest wysypywany. 
Zapytał Dyrektora PZD, czy ma kontakty z wykonawcą. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, że wykonawca informuje ich z wyprzedzeniem  
o zamykaniu przejazdów kolejowych z uwagi na wykonywane prace. Linia kolejowa jest tzw. 
terenem zamkniętym, nie jest to ich inwestycja, chociaż przebiega droga powiatowa. Prace jeszcze 
trwają i sądzi, że ekipa realizująca zadanie wypielęgnuje te miejsca przejazdów. Poinformował, że 
wystąpili do nich z pytaniem, czy drogi powiatowe, na których jest przejazd kolejowy objęte są 
jakimiś inwestycjami. Odpowiedzieli, że akurat na tych przejazdach, które są realizowane, na 
razie nie są przewidziane inwestycje. Podkreślił, że jest termin realizacji całej inwestycji 
kolejowej i do tego czasu wszystkie sprawy muszą być dopięte. 
 
Radny Arkadiusz Malarski zapytał jaka jest szansa, żeby zrobić odcinek drogi w Silnowie od 
kapliczki do stacji benzynowej.  
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, że decyzja nie jest zależna od niego, bo to wchodzi 
w zakres inwestycyjny tzw. nakładka. W tym roku Powiat Szczecinecki na nakładki ma zapisane 
bardzo niewielkie środki i podejrzewa, że będą one przesunięte przez Radę Powiatu na inwestycje 
związane z dokumentacjami. Podkreślił, że na razie nie mają przewidzianej realizacji nakładek, 
wykonują tylko remonty cząstkowe. 
 
Sołtys sołectwa Kucharowo Roman Słomiński powiedział, że na drodze powiatowej w jego 
miejscowości są dziury i nie można się wyminąć samochodem. Ponadto obok studzienki, gdzie 
przebiega kanalizacja jest również dziura, a na drodze do leśniczego „żywe” błoto. Ponadto 
pobocza drogi od Mosiny w połowie drogi do Kucharowa są straszne. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, że jest nieszczelność na studni i następuje 
wypłukiwanie drobnych frakcji. Aktualnie przeprowadzają remonty cząstkowe na drogach, ale nie 
wie, czy przez miejscowość Kądzielna i Kucharowo już szli. Za Mosiną w stronę Kucharowa 
trochę pościnali pobocza. Dodał, że nie są w stanie zrobić wszystkiego i wszędzie. Mają sprzętu 
ile mają, ludzi też mają ile mają. 
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Radna Anetta Chołody powiedziała, że jest chodnik w Łubowie na ulicy Strzeleckiej, który jest 
stary jeszcze z lat 60-tych. Zapytała, czy jest jakaś szansa na zrobienie nowego chodnika. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, że szansa jest i zaproponował wystąpić do nich  
z takim wnioskiem. Spróbują go uwzględnić. 
 
Radna Elżbieta Niepelt zapytała, na kiedy są planowane prace przebudowy zatoczki w Radaczu. 
 
Dyrektor PZD Włodzimierz Fil odpowiedział, że z końcem lipca, bo najpierw wykonują roboty 
cząstkowe i koszenia poboczy. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przystąpiła do realizacji pkt 10 pn. „Informacja na 
temat utrzymania dróg, ulic i placów gminnych, realizacja zadań inwestycyjno-remontowych  
w 2018 r., plany na rok 2019.”. 
 
 
Ad 10. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt powiedziała, że radni otrzymali informację pisemną na 
temat utrzymania dróg, ulic, placów gminnych i realizacji zadań inwestycyjno-remontowych  
w 2018 r., planów na rok 2019. Informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Budżetowo-
Gospodarczej i zwrócił się o przedstawienie opinii. 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski przeczytał opinię o treści: 

„Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się z informacją na temat utrzymania dróg, 
ulic, placów gminnych i realizacji zadań inwestycyjno-remontowych w 2018 roku oraz 
planowanych zadań na 2019 rok. 

Przewidziane do wykonania zadania w 2018 roku zostały zrealizowane zgodnie  
z ustalonym planem w odniesieniu do przyjętych w budżecie Gminy Borne Sulinowo środków 
finansowych. Ogółem na te zadania wydatkowano kwotę 3.953.342,54zł. 

Zdaniem komisji podejmowane zadania inwestycyjno-remontowe w zakresie dróg 
gminnych są zadowalające w stosunku do możliwości finansowych. 

Planowane na 2019 rok zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych również zostały 
dostosowane do uchwalonych w budżecie Gminy Borne Sulinowo środków finansowych.  

Podsumowując Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała realizację 
zadań dotyczących utrzymania dróg gminnych w 2018 roku oraz planowane i częściowo 
zrealizowane zadania w tym zakresie przewidziane na 2019 rok.”. 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt zapytała, czy ktoś z radnych ma pytania lub uwagi 
związane z utrzymaniem dróg gminnych. 

 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przystąpiła do realizacji pkt 11 pn. „Informacja na 
temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Borne Sulinowo za 
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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.”. 
 
 
Ad 11. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt powiedziała, że radni otrzymali informację na temat 
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Borne Sulinowo  
w okresie 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.  
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Po tym zapytała, czy ktoś z radnych ma pytania do informacji zawartych w opracowaniu. 
 
Pytań nie zadawano.  
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przystąpiła do realizacji pkt 12 pn. „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.”. 
 
 
Ad 12. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt powiedziała, że radni otrzymali 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. Sprawozdanie było przedmiotem posiedzeń Komisji Budżetowo-
Gospodarczej i Komisji Rozwoju. 
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Po tym zwróciła się do komisji problemowych Rady Miejskiej o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski przeczytał opinię komisji 
o treści: 
 „Komisja Budżetowo-Gospodarcza analizowała 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  
w 2018 roku. 
 Po zapoznaniu się z powyższym sprawozdaniem Komisja nie wniosła uwag do realizacji 
przedmiotowego Programu, w tym wykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe. 
Wykorzystanie dotacji przez organizacje pozarządowe, które zostały przyznane w drodze 
konkursów organizowanych przez Burmistrza Bornego Sulinowa oraz udzielonych w trybie 
pozakonkursowym, nie budzi zastrzeżeń.  
  
Z przedłożonego sprawozdania wynika, że dotacje udzielone organizacjom w 2018 roku zostały 
wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Podejmowane przez organizacje działania były 
efektywne i w wielu przypadkach opierały się na współpracy z lokalnym samorządem. Dowodem 
jest zawarcie 36 umów na realizację zadań publicznych w formie wsparcia finansowego  
i powierzenia zadań przez Gminę Borne Sulinowo.”. 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler przedstawił opinię komisji w brzmieniu: 
 „Komisja Rozwoju na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 r. analizowała 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 w 2018 roku. 

Z przedstawionego sprawozdania wynika, że podejmowane przez lokalne kluby  
i stowarzyszenia działania - wsparte środkami publicznymi z budżetu Gminy Borne Sulinowo - w 
wielu przypadkach miały charakter edukacyjny, profilaktyczny, prozdrowotny, kulturalny oraz 
wspierający aktywność dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Borne Sulinowo. 
 Zdaniem Komisji podejmowane działania w ramach uchwalonego Programu przyczyniły 
się do nawiązania pozytywnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi  
a samorządem Gminy Borne Sulinowo.  

Ponadto organizacje pozarządowe mogły liczyć nie tylko na wsparcie finansowe 
samorządu, ale również na pomoc merytoryczną pracowników Urzędu Miejskiego, którzy m.in. 
udzielali  pomocy w aplikowaniu o środki zewnętrzne, w pisaniu „miękkich” projektów,  
w wypełnianiu druków i sprawozdań, w zakładaniu i rejestracji stowarzyszeń, klubów sportowych 
oraz tworzeniu statutów organizacji, a także informowali o szkoleniach organizowanych dla 
przedstawicieli organizacji pozarządowych.  
 Podsumowując Komisja Rozwoju nie wniosła uwag do wykorzystania dotacji przez 
organizacje pozarządowe i wydała opinię pozytywną.”. 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt zapytała, czy ktoś z radnych ma uwagi do 
Sprawozdania 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. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt ogłosiła 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie Wiceprzewodnicząca RM wznowiła obrady i przystąpiła do realizacji pkt 13  
pn. „Podjęcie uchwał w sprawach.”. 
 
W sesji uczestniczyło 11 radnych. 
 
 
 
Ad 13. 
Podjęcie uchwał. 
 
13.1. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt powiedziała, że projekt uchwały dotyczy rozpatrzenia 
skarg na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie oraz pracownika socjalnego. 
Skargi rozpatrywała Komisja skarg wniosków i petycji, która wypracowała stanowisko stanowiące 
załącznik do uchwały.  
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przeprowadziła głosowanie imienne nad projektem 
uchwały: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VIII/91/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 maja 2019r.  
w sprawie rozpatrzenia skarg na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie oraz pracownika socjalnego została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
13.2 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt powiedziała, że projekt uchwały dotyczy rozpatrzenia 
skargi na działania Burmistrza Bornego Sulinowa. 
Skargę rozpatrywała Komisja skarg wniosków i petycji, która wypracowała stanowisko 
stanowiące załącznik do uchwały.  
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przeprowadziła głosowanie imienne nad projektem 
uchwały: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VIII/92/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 maja 2019r.  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Bornego Sulinowa została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
13.3 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt powiedziała, że projekt uchwały dotyczy rozpatrzenia 
protestu wyborczego na wybory sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Łubowo. 
Protest rozpatrywała Komisja skarg wniosków i petycji, która wypracowała stanowisko 
stanowiące załącznik do uchwały.  
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przeprowadziła głosowanie imienne nad projektem 
uchwały: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
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Uchwała Nr VIII/93/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 maja 2019r.  
w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego na wybory sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie 
Łubowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
13.4 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt powiedziała, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego 
nr 1 w m. Dąbie 11). 
Po tym zwróciła się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przeprowadziła głosowanie imienne nad projektem 
uchwały: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VIII/94/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 maja 2019r.  
w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
13.5 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt powiedziała, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
oznaczonej dz. nr 79/6 w obr. Rakowo). 
Po tym zwróciła się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przeprowadziła głosowanie imienne nad projektem 
uchwały: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VIII/95/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 maja 2019r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
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13.6 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt powiedziała, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
oznaczonej dz. nr 79/8 w obr. Rakowo). 
Po tym zwróciła się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przeprowadziła głosowanie imienne nad projektem 
uchwały: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VIII/96/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 maja 2019r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
 
13.7 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt powiedziała, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
oznaczonej dz. nr 79/9 w obr. Rakowo). 
Po tym zwróciła się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przeprowadziła głosowanie imienne nad projektem 
uchwały: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VIII/97/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 maja 2019r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
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13.8 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt powiedziała, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
oznaczonej dz. nr 79/13 w obr. Rakowo). 
Po tym zwróciła się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przeprowadziła głosowanie imienne nad projektem 
uchwały: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VIII/98/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 maja 2019r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
 
 
13.9 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt powiedziała, że projekt uchwały dotyczy wykazu 
kąpielisk na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2019 roku. 
Po tym zwróciła 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. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przeprowadziła głosowanie imienne nad projektem 
uchwały: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VIII/99/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 maja 2019r.  
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2019 roku została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
 



15 
 

13.10 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt powiedziała, że projekt uchwały dotyczy określenia 
sezonu kąpielowego na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2019 roku. 
Po tym zwróciła 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. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przeprowadziła głosowanie imienne nad projektem 
uchwały: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VIII/100/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 maja 2019r.  
w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2019 roku 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 
 
13.11 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt powiedziała, że projekt uchwały dotyczy ustalenia 
zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy. 
Po tym zwróciła 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. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przeprowadziła głosowanie imienne nad projektem 
uchwały: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VIII/101/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 maja 2019r.  
w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy została podjęta jednogłośnie 
i stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
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13.12 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt powiedziała, że projekt uchwały dotyczy ustalenia 
dopłat do cen wody oraz odprowadzonych ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców 
usług. 
Po tym zwróciła 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. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przeprowadziła głosowanie imienne nad projektem 
uchwały: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VIII/102/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 maja 2019r.  
w sprawie ustalenia dopłat do cen wody oraz odprowadzonych ścieków dla wybranych 
taryfowych grup odbiorców usług została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 36 do 
protokołu. 
 
 
13.13 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt powiedziała, że projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty. 
Po tym zwróciła 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. Dodał, że długo dyskutowano na ten temat, ponieważ jest to kwestia 
wzrostu opłaty o wysoką stawkę z 12.20zł do 17,30zł. Analizowano projekt uchwały pod kątem 
wyniku przetargu. Oferta PUK-u opiewa na kwotę 44% wyższą niż było to w 2018 roku. Jako 
komisja ufają, że jest to rzetelna wycena i nie coś na wyrost, i że PUK podchodzi do tego jak 
podchodził zawsze. Takie są realia i nie można nad tym dyskutować, bo gmina z tych środków, 
które zbierze w ramach ponoszonej przez mieszkańców i właścicieli nieruchomości opłaty, 
finansuje cały system. Nie możemy dołożyć z innych źródeł, więc nie mamy wyboru. W tym 
przypadku musimy podnieść stawki opłat. Poinformował, że radna Lis proponowała, żeby zrobić 
tak jak w Barwicach, tj. im więcej osób w rodzinie tym niższa opłata. Określona kwota potrzebna 
jest na funkcjonowanie systemu, a jeżeli zrobilibyśmy taką gradację opłat, to jeszcze wyższa 
stawka opłaty od osoby musiałaby być ustalona, a nie o to nam chodzi. Obciąży to wówczas 
innych wyższą opłatą. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler powiedział, że komisja po burzliwej dyskusji 
wydała opinię również pozytywną. 
 
Burmistrz Dorota Chrzanowska powiedziała, że przygotowywali się rzetelnie i merytorycznie do 
przetargu i do tego, żeby radni posiedli wiedzę na temat opłat i co ma wpływ na te opłaty. Ponadto 
zapowiedziała, że Wardyń nie tak łatwo chce nam pozwolić na takie działania, jakie prowadzimy. 
Musimy procedować projekt uchwały w sprawie umowy wykonawczej i jeżeli jej nie podejmiemy  
nie wyrażając zgody, to jednocześnie należy procedować projekt drugiej uchwały o zamiarze 
wystąpienia ze spółki. Nie powinniśmy być w spółce, skoro nie wyrażamy zgody na takie a nie 
inne działania spółki, ponieważ wiążemy spółce ręce. Spółka w tej chwili nie może występować  
o dotacje i rozwój firmy, bo jest wymóg, aby wszyscy właściciele podpisali tą umowę 
wykonawczą. My na nią nie wyraziliśmy zgody ani w ogóle nie procedowaliśmy tej uchwały. 
Poinformowała, że będąc na Zgromadzeniu Wspólników przedstawiła nasze zdanie. Proszono ją  
o możliwość zorganizowania spotkania z radnymi, na które zaprosilibyśmy innych wójtów  
i burmistrzów, którzy są w tej spółce. Takie spotkanie w najbliższym czasie zorganizuje i poprosi 
radnych o udział, żebyśmy mieli świadomość tego, że podejmujemy taką a nie inną uchwałę. 
Powiedziała też, iż myśli, że wielu radnych śledzi to, co się dzieje jeśli chodzi o odpady. Sejm 
przyjął już nowelizację ustawy, gdzie są już zagwarantowane stawki najwyższe, których nie 
będzie można przekraczać. Nie mniej jednak w nowelizacji ustawy jest też uwolnienie 
regionalizacji, więc nie będziemy musieli odwozić śmieci tylko do instalacji, które znajdują się na 
naszym terenie, czyli wskazanych przez Marszałka Województwa. Ma to iść w kierunku 
uwolnienia cen, bo zachodziło podejrzenie zmowy regionalnych instalacji przetwarzania odpadów 
komunalnych, jeżeli chodzi o wysokość cen na wadze, które są nam proponowane. Poinformowała 
też jak wygląda wzrost cen na terenie gmin sąsiadujących: w Grzmiącej o 110% (gmina rozważa 
możliwość przystąpienia do Wardynia, a do tej pory obsługiwała ich firma Remondis),  
w Manowie o 36%, w Szczecinku o 100%, w Bobolicach o 60%. Przyznała, iż wie, że podwyżka 
5,00zł to nie jest mało, ale też nie jesteśmy w puli najwyższej. Ponadto zastanawiamy się nad 
częstotliwością wywozów odpadów. W niektórych gminach jest taniej dlatego, że nieczystości są 
rzadziej wywożone. Ustawa reguluje, jeśli chodzi o dopuszczalną ilość odbioru odpadów. 
Rozważamy możliwość, aby w okresie jesienno-zimowym (od października do kwietnia) 
zmniejszyć ilość wywozów. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano.  
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przeprowadziła głosowanie imienne nad projektem 
uchwały: 
- za głosowało 9 radnych, 
- przeciw głosowało 2 radnych 
- głosów wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VIII/103/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 maja 2019r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty została podjęta i stanowi 
załącznik nr 38 do protokołu. 
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13.14 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt powiedziała, że projekt uchwały dotyczy zmiany 
uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
Po tym zwróciła 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. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przeprowadziła głosowanie imienne nad projektem 
uchwały: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VIII/104/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 maja 2019r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 
 
 
13.15 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt powiedziała, że projekt uchwały dotyczy zmiany 
„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 
w Szczecinku na lata 2018-2020 na terenie Gminy Borne Sulinowo”. 
Po tym zwróciła 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. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przeprowadziła głosowanie imienne nad projektem 
uchwały: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 
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Uchwała Nr VIII/105/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 maja 2019r.  
w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2018-2020 na terenie Gminy Borne 
Sulinowo” została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 
 
 
13.16 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt powiedziała, że projekt uchwały dotyczy 
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok. 
Po tym zwróciła 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. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przeprowadziła głosowanie imienne nad projektem 
uchwały: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VIII/106/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 maja 2019r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 
 
 
13.17 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt powiedziała, że projekt uchwały dotyczy 
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2019-
2030. 
Po tym zwróciła się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przeprowadziła głosowanie imienne nad projektem 
uchwały: 
- za głosowało 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
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Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VIII/107/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 maja 2019r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo 
na lata 2019-2030 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 
 
 
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 47 i nr 48 do protokołu. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przystąpiła do realizacji pkt 14 pn. „Interpelacje, 
wnioski i zapytania radnych”. 
 
 
 
Ad 14. 
 
Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt na wstępie przypomniała, 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. 
Następnie poinformowała o przesłanych odpowiedziach na: 
 interpelację radnego Arkadiusza Malarskiego w sprawie nieruchomości będących własnością 

Gminy Borne Sulinowo - został zmieniony termin udzielenia odpowiedzi na dzień 30 czerwca 
2019r., 

 zapytanie radnej Joanny Grosickiej z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wyjaśnienia artykułów 
prasowych o zagrożeniu ekologicznym tzw. „bombie ekologicznej” w Bornem Sulinowie. 

Po tym zapytała, czy ktoś z radnych chce zgłosić interpelację bądź zapytanie. 
 
Nie zgłoszono interpelacji ani zapytania.  
 
Po tym Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta Niepelt przystąpiła do realizacji pkt 15 pn. „Ustalenie 
terminu następnej sesji.”. 
 
 
 
Ad 15. 
 
Wiceprzewodniczący RM Elżbieta Niepelt powiedziała, że kolejna sesja odbędzie się 27 czerwca 
2019 r. (czwartek) godz. 13.00. 
 
Tematem sesji - oprócz punktów regulaminowych - będzie m.in.: 
 
1. Informacja na temat przygotowania Gminy Borne Sulinowo do sezonu turystycznego  

w 2019 roku.  
2. Stan przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy Borne 

Sulinowo na 2019 rok. 
3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Borne Sulinowo oraz podjęcie uchwały w sprawie 

wotum zaufania z tego tytułu. 
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4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok, 
sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok oraz informacji o stanie 
mienia komunalnego Gminy Borne Sulinowo. 
Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2018 

rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok; 
2) absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok. 

5. Podjęcie uchwał. 
 

Po tym przystąpiła do realizacji pkt 16 pn. „Zamknięcie sesji.”. 
 
 
Ad 16. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Wiceprzewodnicząca RM Elżbieta 
Niepelt zamknęła VIII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie.  
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 16.00. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 

WICEPRZEWODNICZĄCA 
RADY MIEJSKIEJ 

 
 

Elżbieta Niepelt 
 


