
P R O T O K Ó Ł   Nr XII/2019 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 26 września 2019 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 26 września 2019 r. otworzył i jej 

przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej MARIUSZ GORGOL.  
 
Na wstępie stwierdził, że na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 13 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, Sekretarza Gminy Beatę Czarnecką-
Herbaczewską, obecnych na sali kierowników jednostek podległych gminie, w tym Dyrektora 
SP ZOZ w Bornem Sulinowie Magdalenę Bardua, 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. 
 
Burmistrz Dorota Chrzanowska zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad  
5 projektów uchwał w sprawach: 
1) o zmianie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Borne Sulinowo miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – jako ppkt 16; 
2) zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu (droga zlokalizowana na 

działkach nr 253, 252, 195/4 i 262 w obr. Kiełpino) – jako ppkt 17; 
3) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 6 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy 

Borne Sulinowo (dot. części nieruchomości, tj. 405 m2 z dz. nr 1/2 w obr. Borne Sulinowo) – 
jako ppkt 18; 

4) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 8 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy 
Borne Sulinowo (dot. części nieruchomości, tj. 399 m2 z dz. nr 147/1 w obr. Krągi) – jako 
ppkt 19; 

5) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 8 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy 
Borne Sulinowo (dot. części nieruchomości, tj. 615 m2 z dz. nr 147/1 w obr. Krągi) – jako 
ppkt 20. 

Powiedziała, że projekty uchwał radni mają rozłożone na stole. Były też przedmiotem obrad 
Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju. 
 
Innych wniosków do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
W trakcie zgłaszania przez Burmistrza Bornego Sulinowa wniosku o wprowadzenie do porządku 
5 projektów uchwał, na obrady przybyła radna Izabela Jadwiżyc oraz Prezes Zarządu PUK Sp.  
z o.o. Piotr Kujawa. 
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Aktualnie w sesji uczestniczyło 14 radnych. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad wnioskiem  
o wprowadzenie do porządku obrad 5 projektów uchwał, zgłoszonym przez Burmistrza Bornego 
Sulinowa: 
 za głosowało 14 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Wniosek został przyjęty. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 września 2019 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady Miejskiej (Nr IX/2019 z 27.06.2019 r.,  

Nr X/2019 z 7.08.2019 r. i Nr XI/2019 z 9.09.2019 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. Opieka zdrowotna w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń medycznych w 2018 

roku, kontrakty na 2019 rok, problemy i zamierzenia na przyszłość. 
Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie. 

10. Informacja Burmistrza na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie z uwzględnieniem zakresu prowadzonej działalności (np. 
gospodarka ciepłownicza, gospodarka odpadami, gospodarka komunalna, gospodarowanie 
cmentarzami komunalnymi i usługi pozostałe). 

11. Ocena wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2019 roku.  
12. Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2019 roku. 
 
13. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie (skarga złożona przez J.D. za pośrednictwem SKO) ; 

2) rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie (skarga złożona przez J.D.); 

3) rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie (skarga złożona przez W.K.); 

4) powołania komisji doraźnej do opracowania Statutu Gminy Borne Sulinowo; 
5) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szczecinku na kadencję 2020-2023; 
6) zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody; 
7) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo 

dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 4/14 położonej w obrębie Kiełpino; 
8) zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu (droga zlokalizowana 

na działkach nr 208, 218 i 225 w obr. Piława oraz na działce nr 110 w obr. Uniemino); 



3 
 

9) zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu (drogi zlokalizowane 
na działkach nr 90, 314 i 313 w obr. Łączno oraz na działkach 205, 216 i 228 w obr. 
Piława); 

10) ustanowienia jednorazowego świadczenia dla osób i rodzin zamieszkałych na terenie 
Gminy Borne Sulinowo poszkodowanych w wyniku pożaru w firmach „OPAK” Leopold 
Pączka Spółka jawna lub/i LOPAK Leopold Pączka; 

11) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 
pobierania; 

12) zmieniająca uchwałę Nr XLVII/537/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  
29 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy 
Borne Sulinowo; 

13) 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; 

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

lata 2019-2030; 
16) o zmianie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Borne Sulinowo 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych; 
17) zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu (droga zlokalizowana 

na działkach nr 253, 252, 195/4 i 262 w obr. Kiełpino); 
18) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 6 lat nieruchomości stanowiącej własność 

gminy Borne Sulinowo (dot. części nieruchomości, tj. 405 m2 z dz. nr 1/2 w obr. Borne 
Sulinowo); 

19) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 8 lat nieruchomości stanowiącej własność 
gminy Borne Sulinowo (dot. części nieruchomości, tj. 399 m2 z dz. nr 147/1 w obr. 
Krągi); 

20) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 8 lat nieruchomości stanowiącej własność 
gminy Borne Sulinowo (dot. części nieruchomości, tj. 615 m2 z dz. nr 147/1 w obr. 
Krągi). 

 
14. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
15. Ustalenie terminu następnej sesji. 
16. 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 protokołów poprzednich Sesji Rady 
Miejskiej”. 
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Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że protokoły poprzednich Sesji Rady Miejskiej 
były wyłożone do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z ich treścią. Zapytał, czy są 
uwagi do protokołów Nr IX/2019 z 27.06.2019 r., Nr X/2019 z 7.08.2019 r. i Nr XI/2019  
z 9.09.2019 r. 
 
Uwag do protokołów nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad przyjęciem 
protokołów Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr IX/2019 z 27.06.2019 r., Nr X/2019  
z 7.08.2019 r. i Nr XI/2019 z 9.09.2019 r.: 
 za głosowało 13 radnych, 
 przeciw nie głosował żaden radny, 
 wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Protokoły Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr IX/2019 z 27.06.2019 r., Nr X/2019 
z 7.08.2019 r. i Nr XI/2019 z 9.09.2019 r. zostały przyjęte. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 4 pn. „Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym”. 
 
 
 
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 6 
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”. 
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Ad 6. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
„W okresie od ostatniej sesji odbyły się dwie sesje: 
1. W dniu 7 sierpnia br. zwołana na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa, której tematem 

było podjęcie uchwał w sprawach: 
1) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Borne Sulinowo; 
2) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego; 
3) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok; 
4) zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na 

ławników. 
 

2. W dniu 9 września br. zwołana na wniosek 1/4 składu Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie, 
której tematem było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na 
uchwałę Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie wniesioną przez J. Z. do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Szczecinie. 

 
W okresie międzysesyjnym odbyły posiedzenia poniższe komisje Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie: 
 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza odbyła 2 posiedzenia, na których : 
1. Oceniono realizację budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2019 roku. 
2. Oceniono funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem 

Sulinowie z uwzględnieniem zakresu prowadzonej działalności na podstawie informacji 
Burmistrza. 

3. Zapoznano się z informacją o stanie realizacji sprzedaży mienia komunalnego. 
4. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem Sesji Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie zwołanej na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa na dzień 7 sierpnia 2019 r. 
oraz na dzień 26 września 2019 r. 

 
Komisja Rozwoju odbyła 2 posiedzenia, których tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Ocena wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2019 r. w zakresie działania 

komisji. 
2. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie 

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

3. Opieka zdrowotna w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń medycznych w 2018 
roku, kontrakty na 2019 rok, problemy i zamierzenia na przyszłość. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie działania komisji będących przedmiotem sesji 
zwołanej na wniosek Burmistrza na dzień 7 sierpnia 2019 r. oraz na dzień 26 września 2019r. 

 
Komisja Rewizyjna odbyła 1 posiedzenie, na którym analizowano wykonanie budżetu Gminy 
Borne Sulinowo za I półrocze 2019 r. 
 
Komisja skarg, wniosków i petycji odbyła trzy posiedzenia, na których:  
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1. Zapoznano się ze skargą na uchwałę Nr VIII/93/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego na wybory sołtysa i rady 
sołeckiej w Sołectwie Łubowo, złożoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Szczecinie oraz odpowiedzią na ww. skargę, przygotowaną przez radcę prawnego tut. 
Urzędu. 

2. Rozpatrzono trzy skargi na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bornem Sulinowie. Wypracowane przez komisję stanowiska odnośnie skarg 
stanowią załączniki do projektów uchwał ujętych w porządku dzisiejszej sesji. 

 
W dniu 12 lipca br. uczestniczyłem w spotkaniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Szczecineckiego – 
spotkanie miało miejsce w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. 
 
W dniu 17 lipca br. wpłynął odpis wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2019 r. po rozpoznaniu sprawy ze skargi Prokuratora Rejowego 
w Szczecinku na uchwałę Nr L/533/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 6 września 
2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Borne Sulinowo miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Sąd, uznając dostrzeżone przez Prokuratora 
naruszenie prawa w pełni za zasadne, stwierdził nieważność § 1 pkt 1 zaskarżonej uchwały 
(zmniejszenie z 50 m do 20 m odległości punktów sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych od miejsc chronionych). Odpis wyroku przesłano radnym wraz z zawiadomieniem  
i materiałami na dzisiejszą sesję. 
 
W dniu 15 sierpnia br. uczestniczyłem w uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego oraz 
99. rocznicy Bitwy Warszawskiej, które odbyły się pod Pomnikiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Szczecinku. 
 
W dniu 29 sierpnia br. wpłynęło adresowane do Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Borne 
Sulinowo pismo dotyczące nadmiernej wycinki drzew w granicach miasta, podpisane przez 13 
mieszkańców o treści: 

Jako mieszkańcy miasta wsłuchujący się w głosy gości odwiedzających nas co roku,  
z niepokojem obserwujemy nadmierną wycinkę drzew w granicach miasta. Jest to ostatni 
moment, aby zahamować ten proces i zachować tą niezwykłą urodę „leśnego miasta”. Inaczej 
miasto, jak każde inne miasto nie zachwyci. 
O powyższym prosimy poinformować Radnych Miasta Bornego Sulinowa. 
W piśmie nie stwierdzono jakie to drzewa i gdzie są wycinane, więc trudno się odnieść. 
 
W dniu 1 września br. uczestniczyłem w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 
które odbyły się pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy Polskich i Radzieckich w Szczecinku. 
 
W dniu 7 września br. radni uczestniczyli w Dożynkach Gminnych 2019, które odbyły się  
w Rakowie.”. 
 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił 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” 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” głos zabrali: 
 Stanisława Płaszczyńska – emerytowany Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łubowie, która na 

ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej złożyła podziękowania dla tych wszystkich 
przewodniczących, z którymi przyszło jej współpracować i wręczyła mu kwiaty. Serdecznie 
podziękowała za pomoc, za współpracę i za to, że dzięki Radzie szkoła w Łubowie wygląda 
tak jak wygląda. Podziękowała też radnym i wręczyła po kwiatku. W dalszej kolejności na 
ręce Burmistrza Doroty Chrzanowskiej złożyła podziękowania dla wszystkich burmistrzów, 
z którymi przyszło jej pracować, a także dla wszystkich pracowników gminy, którzy bardzo, 
bardzo jej pomagali. Wręczyła też Pani Burmistrz kwiaty. 
Następnie zwróciła się do Przewodniczącego RM i powiedziała, że ma on za sobą kilka 
kadencji i wie, że te kadencje czasami były ciekawe. Jako emeryt stwierdziła, że im 
„ciekawej” było tu, tym z wielką serdecznością i pomocą otaczali ją pracownicy gminy 
wtedy, gdy było to konieczne. Za to wszystko serdecznie podziękowała. 
 
Burmistrz Dorota Chrzanowska w imieniu wszystkich poprzednich burmistrzów 
podziękowała za kwiaty i za pamięć, i że jest dzisiaj tutaj z nami. Powiedziała, że różnie 
bywało, ale czasami to mobilizuje do większej pracy i do kolejnych wyzwań. Stwierdziła, że 
po raz pierwszy w historii gminy żegnaliśmy dyrektora, który przechodził po tylu latach 
pracy na emeryturę. Wcześniej były też odejścia innych dyrektorów, ale nikt nie miał takiego 
stażu pracy i tylu lat pracy na stanowisku kierowniczym. Zwracając się do Pani 
Płaszczyńskiej powiedziała, iż ma nadzieję, że odnajdzie się w tych nowych czasach, będzie 
miała czas dla siebie, dla wnuków, będzie potrafiła cieszyć się z tego, że jeszcze wiele 
fajnych lat przed nią i życzyła wszystkiego najlepszego. 
 

 Sołtys sołectwa Łubowo Agnieszka Kwiatkowska poinformowała, że na Dożynkach 
Powiatowych w Barwicach wystąpili w konkursach na najciekawszy witacz dożynkowy  
i wieńców dożynkowych. Podziękowała paniom z rady sołeckiej oraz radnym z Łubowa, 
które miały pomysł na witacz. Powiedziała, że zajęli I miejsce w konkursie witaczy (dostali 
1000,00zł) oraz IV miejsce w konkursie wieńców. 

 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Opieka zdrowotna  
w Gminie Borne Sulinowo, realizacja świadczeń medycznych w 2018 roku, kontrakty na 2019 
rok, problemy i zamierzenia na przyszłość. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji 
ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem 
Sulinowie”. 
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Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali informację pisemną na 
temat opieki zdrowotnej w Gminie Borne Sulinowo.  
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Poinformował, że tematem zajmowała się Komisja Rozwoju i zwrócił się do przewodniczącego 
komisji o przedstawienie opinii. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler przedstawił opinię komisji o następującej 
treści: 

„Komisja Rozwoju zapoznała się z przygotowaną formacją pisemną na temat 
funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie oraz uzyskała wiele 
informacji od Dyrektora Zespołu Pani Magdaleny Bardua dotyczących stanu opieki zdrowotnej 
w Gminie Borne Sulinowo i bieżącej działalności.  

Zakres świadczonych usług podstawowej opieki zdrowotnej nie uległ zmianie  
i obejmuje świadczenia lekarza poz., położnej poz., pielęgniarki poz., pielęgniarki szkolnej oraz 
świadczenia transportu sanitarnego. 

Stwierdzono, że dostęp do lekarza pierwszego kontaktu jest zaspokojony na 
odpowiednim poziomie. W przypadku nieobecności lekarza pierwszego kontaktu podpisano 
umowy cywilno-prawne z innymi lekarzami, aby zapewnić mieszkańcom ciągłość i dostępność 
do podstawowej opieki zdrowotnej.  

Na podkreślenie zasługuje fakt zabezpieczenia codziennego dostępu do usług lekarza 
pediatry, który przyjmuje młodych pacjentów już od 2015 roku. Powyższe spowodowało 
znaczną poprawę dostępności do tej usługi, a także zmniejszyło kolejki dorosłych pacjentów do 
lekarzy pierwszego kontaktu.  

W Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie są świadczone usługi zdrowotne 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni: chirurgii ogólnej, dermatologii  
i wenerologii, okulistyki, otolaryngologii oraz położnictwa i ginekologii. Od 1 stycznia 2019 r. 
nie są świadczone usługi zdrowotne w ramach poradni neurologii, gdyż lekarz udzielający 
świadczeń zrezygnował, a pomimo usilnych poszukiwań lekarza o takiej specjalności nie udało 
się go zatrudnić w poradni neurologii. 

W tym aspekcie Dyrektor Zespołu poinformowała o trudnościach z pozyskiwaniem 
nowych lekarzy specjalistów do działających poradni specjalistycznych. Jest to poważny 
problem, bowiem konsekwencją jest zabranie punktów na realizację tych świadczeń,  
a następnie nie przyznanie ich w latach kolejnych i brak takiej poradni w naszym ZOZ-ie.  

Ważnym aspektem funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie 
jest dobra kondycja finansowa, gdyż wysokość środków finansowych uzyskiwanych  
z prowadzonej działalności medycznej zapewnia płynność finansową jednostki. 

Komisja Rozwoju wysoko oceniła starania na rzecz poprawy usług medycznych poprzez 
zakup urządzeń i sprzętu do prowadzenia działalności medycznej, a także systematyczne 
podnoszenie standardu placówek wchodzących w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bornem 
Sulinowie poprzez przeprowadzane prace remontowo-budowlane. 
Powyższe zakupy oraz prace remontowe w całości zostały zrealizowane z własnych środków 
finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej. 

 
Podsumowując Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła działalność Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Bornem Sulinowie w zakresie realizacji świadczeń medycznych. 
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Na posiedzeniu komisja dokonała także oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie w oparciu  
o przedłożony raport i wydała opinię pozytywną.”. 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub pytania do Pani 
Dyrektor SP ZOZ odnośnie informacji.  
 
Radny Dariusz Palicki powiedział, że została przedłożona pełna i czytelna informacja. Zawarto 
w niej ważną informację o lekarzach stomatologach i o zakupach nowego sprzętu. Prosił, żeby 
Dyrektor SP ZOZ przybliżyła te informacje. 
 
Dyrektor SP ZOZ Magdalena Bardua powiedziała, że pozyskaliśmy małżeństwo stomatologów  
z Kołobrzegu, którzy będą dojeżdżać do Bornego Sulinowa od 1 października 2019 r. 
Poinformowała, że w Kołobrzegu pracowali przez kilkanaście lat, ale utracili kontrakt  
z Narodowym Funduszem Zdrowia, więc automatycznie utracili pracę. Pani z wydziału 
stomatologii w NFZ w Szczecinie zarekomendowała ich. Pani stomatolog będzie zajmowała się 
dziećmi, natomiast Pan stomatolog będzie pracował z dorosłymi. Za 1,5 tygodnia przyjedzie 
ekipa, która będzie robiła pomiary, bo chcą zamontować rentgen do gabinetu stomatologicznego, 
który przywiozą stomatolodzy. Finanse, jeśli chodzi o przystosowanie gabinetu 
stomatologicznego do wymogów radiologicznych, pokryje ZOZ. To zmobilizowało ich do tego, 
że przymierzają się do przygotowania nowego pomieszczenia na gabinet stomatologiczny  
z nowym unitem w dawnych pomieszczeniach rehabilitacji. Zaznaczyła, że na razie nie grozi 
nam otwarcie gabinetu rehabilitacji, bo tendencje w naszym kraju są niesprzyjające temu. 
Natomiast w miejscu dotychczasowego gabinetu stomatologicznego powstanie nowy 
przestrzenny gabinet zabiegowy. Chcą też powiększyć i przenieść gabinet okulistyczny, bo 
dokupili bardzo dużo sprzętu i jeszcze zamierzają zakupić aparat do pola widzenia. Dzisiaj jest 
też montowany nowy aparat do badań morfologii. Ponadto rozpoczynają procedurę w kierunku 
zakupu nowej karetki. 
 
Radna Joanna Grosicka zapytała, czy pieniądze na zakup karetki będą wygospodarowane  
z własnego budżetu. 
 
Dyrektor SP ZOZ Magdalena Bardua odpowiedziała, że z ich budżetu, a koszt zakupu karetki 
wynosi w granicach 100.000,00zł. Będzie to większa i wygodniejsza karetka, odpowiednio 
wyposażona i oklejona. 
 
Radna Izabela Jadwiżyc podziękowała za duże zaangażowanie Pani dyrektor, żeby nasi 
mieszkańcy mieli szeroki dostęp do wszystkiego i do najnowocześniejszych sprzętów. Jest pełna 
szacunku dla starań jakie podejmuje. 
 

W dalszej kolejności Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeszedł do podjęcia uchwały  
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Bornem Sulinowie. Powiedział, że art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. 
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.) nakłada na kierownika 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej obowiązek sporządzenia i przekazania do 
31 maja każdego roku podmiotowi tworzącemu raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 
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Spełniając ustawowy obowiązek Dyrektor ZOZ w Bornem Sulinowie 21 maja 2019 r. złożył  
w Urzędzie Miejskim raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie.  
Raport został przygotowany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy 
i zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy, 
prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem 
przyjętych założeń. Wskaźniki zawarte w raporcie uzasadniają pozytywną ocenę sytuacji 
ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem 
Sulinowie. Zgodnie z art. 53a ust. 4 cytowanej na wstępie ustawy organ tworzący dokonuje 
oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
na podstawie przedłożonego raportu. Zapytał o opinie Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowo-
Gospodarczej.  
 
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 przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały 
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Bornem Sulinowie: 
- za głosowało 14 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XII/135/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 2019r.  
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 10 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 10 pn. „Informacja 
Burmistrza na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki  
z o.o. w Bornem Sulinowie z uwzględnieniem zakresu prowadzonej działalności (np. gospodarka 
ciepłownicza, gospodarka odpadami, gospodarka komunalna, gospodarowanie cmentarzami 
komunalnymi i usługi pozostałe)”. 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali informację pisemną na 
temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie 
z uwzględnieniem zakresu prowadzonej działalności. 
Poinformował, że tematem zajmowały się Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Komisja 
Rozwoju. 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Po tym zwrócił się do przewodniczących komisji o przedstawienie opinii na temat 
funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie. 
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Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski przeczytał opinię 
komisji o następującej treści: 
 „Komisja Budżetowo-Gospodarcza na posiedzeniu zapoznała się z informacją pisemną 
na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem 
Sulinowie za okres od stycznia do sierpnia 2019 r., zawierającą podstawowe informacje na temat 
przedmiotu działalności spółki, sytuacji finansowej spółki oraz zaciągniętych kredytach  
i pożyczkach. 
 Na posiedzeniu uzyskano także informację na temat przychodów i kosztów działalności 
w poszczególnych zakresach działalności za okres od stycznia do sierpnia 2019 r.  
Z przedstawionych danych wynikało, że Spółka w analizowanym okresie osiągnęła przychody  
w kwocie 4 831 085,09zł netto oraz poniosła koszty w kwocie 4 322 524,77zł.  
 19 czerwca br. Spółka zakończyła budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych współfinansowaną ze środków NFOŚiGW. Projekt został rozliczony jednak 
Spółka nie otrzymała w umownym terminie refundacji części poniesionych kosztów. 
Największym i najbardziej istotnym zadaniem inwestycyjnym realizowanym obecnie jest 
budowa kotłowni miejskiej o mocy 4,9MW zasilanej biomasą. Inwestycja jest w trakcie, 
 a w najbliższym czasie planowana jest dostawa kotłów. Rozruch technologiczny planowany jest 
do końca bieżącego roku, a pierwsze ciepło popłynie do sieci w 2020 roku. Obawy komisji budzi 
wysokie obciążenie jakim będzie spłata pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie zaciągniętej na 
realizację zadania. Wsparciem dla spółki mogą być działania promujące przyłączanie się do sieci 
miejskiej nowych odbiorców, co przyniesie dodatkowe przychody z działalności ciepłowniczej.    
 Reasumując, Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie opiniuje dotychczasową 
działalność Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie.”. 
 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu. 
 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler przedstawił opinię komisji o następującej 
treści: 

„Komisja Rozwoju zapoznała się z przedstawioną pisemną informacją o funkcjonowaniu 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Bornem Sulinowie za okres od stycznia 
do sierpnia 2019 roku oraz uzyskała wiele wyczerpujących informacji od Prezesa Zarządu PUK 
na temat charakteru działalności, sytuacji finansowej spółki, planów oraz zamierzeń na 
przyszłość. 

Prowadzona przez spółkę działalność to przede wszystkim wykonywanie zadań własnych 
Gminy Borne Sulinowo w celu zaspokajania potrzeb jej mieszkańców. Spółka realizując zadania 
na rzecz mieszkańców kieruje się ich dobrem, a nie osiągnięciem maksymalnego zysku. 
Natomiast koszty są kalkulowane w sposób racjonalny, aby Spółka nie generowała strat i nie 
utraciła płynności finansowej. 
Spółka część zadań, szczególnie inwestycyjnych, realizuje za pomocą pożyczek i kredytów, ale 
w takim celu zaciągnięte - zdaniem komisji - nie budzą zastrzeżeń. 

Spółka realizuje dużą inwestycję pn. „Budowa kotłowni miejskiej zasilanej biomasą wraz 
z przyłączeniem do sieci”, gdyż istniejąca kotłownia nie posiada wystarczającej mocy cieplnej, 
aby przyłączyć kolejnych chętnych odbiorców do sieci cieplnej. 
Nowa kotłownia została zlokalizowana na terenie mniej uciążliwym dla okolicznych 
mieszkańców i pozwoli na zwiększenie liczby odbiorców ciepła systemowego przy 
równomiernej pracy kotłowni działającej z odpowiednią sprawnością - 95%, a tym samym 
zapewni pełne bezpieczeństwo w zakresie dostarczania ciepła dla mieszkańców oraz 
przedsiębiorców i instytucji. 
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Ważnym przedsięwzięciem zrealizowanym przez Spółkę jest nowy Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), które to zadanie było realizowane ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 85% wydatków 
kwalifikowanych oraz środków własnych Spółki w wysokości 15% wydatków kwalifikowanych. 

Komisja z dużym zadowoleniem przyjęła informację udzieloną przez Prezesa Zarządu 
PUK, że na koniec 2019 roku działalność Spółki zamknie się wynikiem finansowym dodatnim. 

Podsumowując Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła działalność Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych, uwzględniając przedmiot prowadzonej działalności w zakresie zadań 
własnych gminy.”. 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zwrócił się do radnych, czy mają uwagi lub pytania do 
informacji dotyczącej funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o.  
w Bornem Sulinowie. 
 
Radni głosu nie zabierali. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol podziękował Prezesowi Zarządu PUK Piotrowi Kujawie za 
to, że od ostatniego roku znacznie polepszyły się warunki socjalno-bytowe dla pracowników. 
Przypomniał, że wcześniej te warunki urągały wszelkim standardom. Dzisiaj sytuacja jest inna, 
budynek jest odnowiony i w innym miejscu usytuowany. Firma prężnie się rozwija i wynik 
finansowy jak na razie z roku na rok jest lepszy i zawsze dodatni. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal zwrócił uwagę, iż to też jest zasługa radnych gminy 
poprzednich kadencji i obecnej, że ta sytuacja spółki się poprawia. Gmina widzi konieczność 
działań naprawczych, bo kiedyś sytuacja tej spółki była nie do pozazdroszczenia. Wspólne 
działania pozwalają na to, że w tej chwili spółka prowadzi poważne inwestycje i ma nadzieję, że 
z dobrym dla mieszkańców efektem końcowym. Myśli, że to nie są jedyne działania, jakie będą 
podejmowane w dalszych latach, bo plany są. Następnym elementem będzie budynek 
administracyjny i warsztatowy. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „Ocena 
wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2019 roku”. 
 
 
 
Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali w ustawowym terminie 
informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo, informację o kształtowaniu 
się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo oraz informacje o przebiegu 
wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym 
instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 r. 
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
Informacje były przedmiotem posiedzeń Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
oraz Komisji Rozwoju. 
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Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zwrócił się do przewodniczących poszczególnych 
komisji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie o przedstawienie opinii o wykonaniu budżetu 
Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2019 r. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski przeczytał opinię 
komisji o następującej treści: 

 „Analizując informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo  
za I półrocze 2019 r. Komisja Budżetowo-Gospodarcza stwierdziła, że kwoty dochodów  
i wydatków budżetowych są zgodne z uchwałami wprowadzającymi zmiany w budżecie Gminy 
Borne Sulinowo na 2019 rok, podjętymi w I półroczu br. Budżet Gminy Borne Sulinowo ogółem 
zamknął się nadwyżką w kwocie 2 033 774,68zł a zrealizowane dochody bieżące przewyższyły 
wydatki bieżące, co spowodowało nadwyżkę operacyjną w wysokości 2 737 951,37zł. 

W realizacji wydatków nie zauważono przypadków naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych.  

W I półroczu 2019 r. wystąpiły przypadki niewykonania w 50% dochodów  
w niektórych działach, rozdziałach i paragrafach spowodowane niższym niż zaplanowano 
wpływem dochodów na rachunek budżetu gminy. Wystąpiły również przekroczenia wykonania 
wydatków budżetowych ponad 50%. Przyczyny ich powstania zostały podane  
w wyjaśnieniach zawartych w omówieniu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo  
za I półrocze 2019 roku. Z analizy wynika, że niewykonanie występowało w pozycjach, które 
dotyczą przede wszystkim dochodów związanych z dotacjami z różnych źródeł oraz pozycji 
niskich kwotowo. Niski wskaźnik wykonania występuje w pozycji „Dochody ze sprzedaży 
majątku”, które zostały wykonane na poziomie 10%.  

Komisja przeanalizowała również dane przedstawione w "Informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2019 r.". Przedstawione 
w informacji dane pozwalają stwierdzić, że wieloletnia prognoza finansowa jest realizowana 
prawidłowo, a wszystkie dokonane w niej zmiany były związane ze zmianami w budżecie 
Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok.  
 Komisja stwierdziła, że zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych łączna kwota 
przypadających w 2019 roku spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku 
odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat 
kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem, nie 
przekroczyła dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, który na dzień 30 czerwca 2019 r. 
stanowi 7,25%, a planowany w budżecie gminy na 2019 rok stanowi 6,54%.  

Reasumując, Komisja Budżetowo-Gospodarcza oceniła pozytywnie realizację budżetu 
Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2019 r.”. 
 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler przeczytał opinię komisji o następującej treści: 

„Budżet Gminy Borne Sulinowo był realizowany w ramach wyznaczonych uchwałą 
budżetową Nr III/46/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych  
w trakcie I półrocza 2019 r. 
Oceniając wykonanie budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2019 roku, Komisja 
Rozwoju analizowała dochody i wydatki budżetu z zakresu działania komisji, a mianowicie  
w działach:  
1) 630   Turystyka, 
2) 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 
3) 801   Oświata i wychowanie, 
4) 851   Ochrona zdrowia, 
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5) 852   Pomoc społeczna, 
6) 854   Edukacyjna opieka wychowawcza, 
7) 855   Rodzina,  
8) 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 
9) 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 
10) 926   Kultura fizyczna. 

Wykonanie dochodów i wydatków w analizowanych działach klasyfikacji budżetowej 
zamknęło się w granicach 50%. Wszystkie przypadki niewykonania w 50% dochodów, 
ewentualnie  przekroczenia wykonania wydatków powyżej 50%, zostały opisane w omówieniu 
wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2019 r. z podaniem działu, rozdziału  
i paragrafu oraz przyczyn ich powstania. Powyższe wyjaśnienia komisja przyjęła, nie wnosząc 
uwag. Przy realizacji budżetu Gminy przestrzegano równowagi budżetowej. 

Reasumując Komisja Rozwoju oceniła pozytywnie realizację budżetu Gminy Borne 
Sulinowo za I półrocze 2019 r. w opiniowanym zakresie.”. 
 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Joanna Grosicka przeczytała opinię komisji o następującej 
treści: 

„Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 12 września 2019 r. analizowała wykonanie 
budżetu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2019 r. na podstawie informacji o przebiegu 
wykonania budżetu, przedstawionej przez Burmistrza Bornego Sulinowa. 
 
Analizując informacje z przebiegu wykonania budżetu gminy Borne Sulinowo, o kształtowaniu 
się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo oraz o przebiegu wykonania 
planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym instytucji 
kultury i zakładu opieki zdrowotnej, Komisja nie wniosła uwag do sprawozdań sporządzonych 
przez Urząd Miejski, placówki oświatowe, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Środowiskowy Dom Samopomocy, Centrum Kultury i Rekreacji, Miejską Bibliotekę Publiczną  
i Zespół Opieki Zdrowotnej.  
 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. została sporządzona 
zgodnie z wymogami uchwały Nr VII/87/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  
25 kwietnia 2019 r., w której został określony zakres i forma przedmiotowej informacji. 
 
Dochody budżetowe na plan 50.145.737,75zł zrealizowano w kwocie 23.999.951,13zł,  
co stanowi 47,86% wykonania. 
 
Dochody bieżące na plan 44.223.614,42zł wyniosły 23.375.780,90zł, co stanowi 52,86% planu. 
 
Dochody majątkowe na plan 5.922.123,33 zł wyniosły 624.170,23zł, co stanowi 10,54% planu. 
 
Wydatki budżetowe na plan 48.497.666,75zł wykonano w kwocie 21.966.176,45zł,  
co stanowi 45,30% wykonania. 
 
Wydatki bieżące na planowane 40.698.969,62zł wyniosły 20.637.829,53zł, co stanowi 50,71% 
planu. 
 
Wydatki majątkowe na planowane 7.798.697,13zł wyniosły 1.328.346,92zł, co stanowi 17,04% 
planu. 
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Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wykonanie dochodów i wydatków jest poprawne, poza 
niektórymi działami, rozdziałami i paragrafami, w których nastąpiły przekroczenia ponad 50% 
po stronie wydatków bądź wykonanie było mniejsze niż 50% po stronie dochodów.  
Powyższe przypadki zostały opisane w wyjaśnieniach zawierających przyczyny ich powstania. 
 
Ogółem budżet Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2019 r. zamknął się nadwyżką  
w wysokości 2.033.774,68zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.  
W I półroczu 2019 r. zrealizowane dochody bieżące przewyższyły wykonane wydatki bieżące 
uzyskując nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.737.951,37zł. Powyższy fakt komisja ocenia 
pozytywnie, bowiem nie naruszono przepisów określonych w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych. 
 
Dużą bolączką od wielu lat jest bardzo niskie wykonanie dochodów z tytułu wypłaconych 
zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. W I półroczu 2019 r. na plan 559.721,73zł 
dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 18.558,99zł, co stanowi 3% planu. Natomiast 
należności Gminy z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2019r. wyniosły 2.406.465,81zł. Należności 
te wzrosły w stosunku do końca roku 2018 o 94.871,22zł. Należności te stanowią 34% 
wszystkich należności wymagalnych . 
Pomimo podejmowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej starań i działań  
w zakresie odzyskania należności z tego tytułu, a kwoty te są ściągane przez Komorników, 
zwrócone kwoty są niewielkie. 
Z wypowiedzi Skarbnika Gminy wynikało, że Gmina nie widzi możliwości zintensyfikowania 
działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych kwot i zmniejszenia poziomu zaległości                                         
z tego tytułu. 
 
Komisja analizowała także tabelaryczne zestawienie należności za I półrocze 2019 r.  
Ogółem kwota należności wyniosła 13.813.166,68zł, w tym wymagalnych 6.994.138,47zł.  
Z omówienia wykonania budżetu Gminy wynika, że największe należności wymagalne 
występują z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych tj. 2.886.318,18zł, 
a z kwoty tej około 2.440.000,00zł stanowią podatki, gdzie spłata przez dłużników jest 
zagrożona lub których wyegzekwowanie stwarza trudności (jest prowadzone długotrwałe 
postępowanie egzekucyjne).  
W wyniku postępowania egzekucyjnego do końca czerwca 2019 r. tytułem zaległości z lat 
ubiegłych odzyskano środki finansowe w kwocie 48.065,35zł. 
 
W celu likwidacji zaległości z tytułu podatków i opłat, w I półroczu 2019 r. wystawiono  
529 upomnień na zaległości podatkowe, 184 tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe, 228 
upomnień na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 65 tytułów wykonawczych 
na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
Kwoty umorzeń, jakich dokonano do końca czerwca  wynoszą 5.411,32zł. 
Nadmienić należy, że Gmina poniesie w 2019 roku skutki z tytułu obniżenia górnych stawek 
podatkowych – jest to kwota 343.547,60zł. Na dzień 30.06.2018r. była to kwota 426.543,00zł. 
 
Analizując zobowiązania za I półrocze 2019 r. stwierdzono, że łączna kwota tych zobowiązań 
wyniosła 2.095.820,39zł i zmalały w stosunku do końca 2018 roku o 473.204,15zł.  
 
Na dzień 30.06.2019 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. 
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Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na fakt, iż dochody i wydatki o których mowa w ustawie                          
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za I półrocze zamknęły się kwotami: 
- dochody – 742.985,35zł, - wydatki – 939.555,08zł.  
Stan środków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego  wynosił 196.569,73zł, 
natomiast stan należności wymagalnych w tym zakresie wynosił 216.369,25zł.                                
 
Łączna kwota przypadających w 2019 roku spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi  
w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych oraz 
potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych 
dochodów ogółem budżetu, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych nie przekroczyła 
dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, który na dzień 30 czerwca 2019 r. stanowi 
7,25%, a planowany na 2019 rok stanowi 6,54%.  
 
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne 
Sulinowo za I półrocze 2019 r. zostały dołączone zaświadczenia z Urzędu Skarbowego                                                     
o niezaleganiu w podatkach oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu                                          
w opłacaniu składek od wszystkich jednostek podległych. 
 

Reasumując Komisja Rewizyjna przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu 
Gminy Borne Sulinowo za I półrocze 2019 r. przedłożoną przez Burmistrza Bornego Sulinowa.”. 
 
Pisemna opinia komisji w tym zakresie stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zwrócił się do radnych, czy mają uwagi lub pytania do 
przedstawionych informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 12 pn. „Sprawozdania 
komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2019 roku”. 
 
 
Ad 12. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zwrócił się do przewodniczących komisji  
o przedstawienie sprawozdań z prowadzonej działalności za I półrocze 2019 r. 
 
Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w I półroczu 2019 r. 
przedstawili: 
 
1. Przewodniczący komisji Artur Malinowski przeczytał sprawozdanie Komisji skarg, 

wniosków i petycji, które stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 

2. Przewodniczący komisji Paweł Sztyler przeczytał sprawozdanie Komisji Rozwoju, które 
stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 

3. Przewodniczący komisji Arkadiusz Malarski przeczytał sprawozdanie Komisji Budżetowo-
Gospodarczej, które stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
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4. Przewodnicząca komisji Joanna Grosicka przeczytała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 
które stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol podziękował za przedstawienie sprawozdań  
i ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM Mariusz Gorgol wznowił obrady i przystąpił do realizacji  
pkt 13 pn. „Podjęcie uchwał w sprawach”.  
Przed tym poinformował, że radna Marzena Gąsienica zwolniła się. Aktualnie w sesji 
uczestniczyło 13 radnych.   
 
 
 
Ad 13. 
Podjęcie uchwał. 
 
 
13.1 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy rozpatrzenia 
skargi na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie (skarga złożona przez J.D. za pośrednictwem SKO). 
Skargę rozpatrywała Komisja skarg wniosków i petycji, która wypracowała stanowisko 
stanowiące załącznik do uchwały.  
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem 
uchwały: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XII/136/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 2019r.  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 20 do protokołu. 
 
 
13.2 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy rozpatrzenia 
skargi na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie (skarga złożona przez J.D.). 
Skargę rozpatrywała Komisja skarg wniosków i petycji, która wypracowała stanowisko 
stanowiące załącznik do uchwały.  
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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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XII/137/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 2019r.  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 22 do protokołu. 
 
 
13.3 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy rozpatrzenia 
skargi na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie (skarga złożona przez W.K.). 
Skargę rozpatrywała Komisja skarg wniosków i petycji, która wypracowała stanowisko 
stanowiące załącznik do uchwały.  
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem 
uchwały: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XII/138/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 2019r.  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 24 do protokołu. 
 
 
13.4 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 
powołania komisji doraźnej do opracowania Statutu Gminy Borne Sulinowo, zawierający  
w treści skład osobowy komisji. Na sesji spośród składu osobowego trzeba wybrać 
przewodniczącego komisji doraźnej. Zapytał jaka jest opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej. 
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Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. Zaproponował na przewodniczącego komisji doraźnej radnego 
Mariusza Gorgola. 
 
Radny Mariusz Gorgol powiedział, że wyraża zgodę. 
 
Innych kandydatur na funkcję przewodniczącego komisji doraźnej do opracowania Statutu 
Gminy Borne Sulinowo nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały 
uwzględniającym imię i nazwisko przewodniczącego komisji: 
- za głosowało 12 radnych, 
- przeciw nie głosował żaden radny, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XII/139/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 2019r.  
w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania Statutu Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
13.5 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. 
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) ławników do sądów 
rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów –  
w głosowaniu tajnym. 
Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie podał liczbę ławników, którzy winni być wybrani przez 
Radę Miejską w Bornem Sulinowie, a mianowicie: 
 do Sądu Rejonowego w Szczecinku – 1 osoba, 
 do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy – 1 osoba. 
W terminie do 30 czerwca 2019 r. grupy obywateli dokonały zgłoszeń kandydatów, których 
zgłoszenia spełniały wymagania formalne: 
 do Sądu Rejonowego w Szczecinku – 1 kandydat; 
 do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy – 1 kandydat. 
Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego,  
w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zwrócił się do Zespołu Opiniującego kandydatów 
na ławników o przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach. 
 
Radca prawny Tomasz Wilicki (członek Zespołu Opiniującego) przeczytał opinię na temat 
kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych  
w ustawie. 
Powyższa opinia stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

Z przedstawionej opinii wynikało, że Rada Miejska ma wybrać 2 ławników do Sądu 
Rejonowego w Szczecinku, w tym 1 ławnika z zakresu prawa pracy. 
Do Sądu Rejonowego w Szczecinku zgłoszono 1 kandydaturę: Marty Kingi Sowy. 
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Do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy zgłoszono jedną kandydaturę – 
Krystyny Grendus. 
 
Po przedstawieniu opinii Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zwrócił się do radnych  
o podanie 3 kandydatur do komisji skrutacyjnej, która zajmie się przeprowadzeniem tajnego 
głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Szczecinku. 
 
Zgłoszono trzy kandydatury radnych do komisji skrutacyjnej: Arkadiusz Malarski, Karolina 
Fornal i Irena Lis. Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji skrutacyjnej. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol poddał pod głosowanie zgłoszony skład komisji 
skrutacyjnej: 
- za głosowało 10 radnych, 
- przeciw nie głosował żaden radny, 
- wstrzymało się od głosu 3 radnych. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol stwierdził, że Rada Miejska jednogłośnie powołała 
komisję skrutacyjną w składzie: Arkadiusz Malarski, Karolina Fornal i Irena Lis. 
 
W dalszej kolejności komisja skrutacyjna rozdała kartki do głosowania z wypisanymi 
nazwiskami kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szczecinku oraz wyjaśniła zasady 
głosowania informując, że wybieramy po jednym ławniku do Sądu Rejonowego w Szczecinku  
i do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy. 
 
Po dokonanym akcie głosowania komisja skrutacyjna zebrała kartki do urny oraz przystąpiła do 
liczenia głosów i sporządzenia protokołów z przeprowadzonych wyborów ławników. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol ogłosił 5 minutową przerwę. 
 
Po przerwie. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol wznowił obrady i stwierdził, że aktualnie w sesji 
uczestniczy 13 radnych. Po tym zwrócił się do komisji skrutacyjnej o przedstawienie protokołów  
z przeprowadzonego tajnego głosowania w wyborach ławników. 
 
Radny Arkadiusz Malarski (przewodniczący komisji skrutacyjnej) zapoznał z treścią protokołów  
z obliczenia głosów w głosowaniu w wyborach jednego ławnika do Sądu Rejonowego  
w Szczecinku oraz w wyborach jednego ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu 
prawa pracy.  
Z protokołów wynikało, że na ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku wybrano Panią Martę 
Kingę Sowę, natomiast na ławnika do Sądu Rejonowego w Szczecinku do orzekania w sprawach  
z zakresu prawa pracy wybrano Panią Krystynę Grendus. 
Powyższe protokoły wraz z kartkami do głosowania stanowią załączniki nr 29 i nr 30 do 
niniejszego protokołu. 

 
Po akcie wyboru ławników Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeczytał treść projektu 
uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szczecinku na kadencję 2020-
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2023, uwzględniający imiona i nazwiska ławników wybranych w głosowaniu tajnym, i poddał 
pod głosowanie: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XII/140/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 2019r.  
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szczecinku na kadencję 2020-2023 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 
 
 
13.6 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zniesienia formy 
ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody (dot. likwidacji pomnika przyrody - buk 
pospolity o obwodzie pnia 470 cm rosnącego na terenie leśnictwa Kiełpino, oddział 185h).  
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. 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XII/141/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 2019r.  
w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
 
 
13.7 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działki 
o numerze ewidencyjnym 4/14 położonej w obrębie Kiełpino. Po tym zwrócił się do Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler 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 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono (radna Irena Lis nie głosowała). 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XII/142/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 2019r.  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne 
Sulinowo dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 4/14 położonej w obrębie Kiełpino 
została podjęta i stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
 
 
 
13.8 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zaliczenia drogi 
do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu (droga zlokalizowana na działkach nr 208, 
218 i 225 w obr. Piława oraz na działce nr 110 w obr. Uniemino). 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XII/143/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 2019r.  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
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13.9 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zaliczenia drogi 
do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu (drogi zlokalizowane na działkach nr 90, 314 
i 313 w obr. Łączno oraz na działkach 205, 216 i 228 w obr. Piława). 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XII/144/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 2019r.  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 
 
 
13.10 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy ustanowienia 
jednorazowego świadczenia dla osób i rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Borne Sulinowo 
poszkodowanych w wyniku pożaru w firmach „OPAK” Leopold Pączka Spółka jawna  
lub/i LOPAK Leopold Pączka. 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. 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 
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Uchwała Nr XII/145/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 2019r.  
w sprawie ustanowienia jednorazowego świadczenia dla osób i rodzin zamieszkałych na 
terenie Gminy Borne Sulinowo poszkodowanych w wyniku pożaru w firmach „OPAK” 
Leopold Pączka Spółka jawna lub/i LOPAK Leopold Pączka została podjęta jednogłośnie  
i stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 
 
 
13.11 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały  
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 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. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 
 
Radna Joanna Grosicka powiedziała, że zapoznała się z Programem „Usługi opiekuńcze dla osób 
niepełnosprawnych”. Po tym skierowała zapytanie do Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, czy wśród tych pięciu osób korzystających z usług 
opiekuńczych są też osoby poniżej 16 roku życia. 
 
Kierownik OPS Mariola Siniarska odpowiedziała, że nie. 
 
Radna Joanna Grosicka powiedziała, że założenia programowe dopuszczają takie usługi. 
Zwróciła też uwagę, że Program zakłada wsparcie w zakresie zwiększenia liczby, tzn. że nie 
wspieramy tej samej grupy, którą wspieraliśmy wykorzystując środki programowe, tylko jakby 
zwiększamy...  . 
 
Kierownik OPS Mariola Siniarska uzupełniła, że Program zakłada zwiększenie liczby godzin, 
czyli dostosowujemy do potrzeb osób dorosłych do 75 roku życia; osoby ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności też mogą korzystać. W momencie kiedy pojawił się program i była 
możliwość pozyskania środków, jako Ośrodek wystąpili o te środki, otrzymali pieniądze  
i świadczą tą pomoc. Rekomendacje do programu są takie, żeby te osoby nie płaciły za usługi. 
Stąd też ich wniosek o podjęcie takiej uchwały. Żaden zapis dotychczasowej uchwały nie dawał 
im wprost możliwości zwolnienia z tej odpłatności. Osoby korzystające z tych usług nie są 
zamożne i mają niskie dochody w granicach 1.200,00zł – 1.300,00zł. 
 
Radna Joanna Grosicka zapytała, czy jest zainteresowanie rodziców dzieci niepełnosprawnych 
poniżej 16 roku życia. 
 
Kierownik OPS Mariola Siniarska odpowiedziała, że jak na tę chwilę nie ma. 
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Innych pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem 
uchwały: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XII/146/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 2019r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 
 
 
 
13.12 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały 
Nr XLVII/537/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie 
określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Borne Sulinowo. 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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XII/147/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 2019r.  
zmieniająca uchwałę Nr XLVII/537/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  
29 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy 
Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 
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13.13 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, 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 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. 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XII/148/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 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 48 do protokołu. 
 
 
13.14 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok. Do projektu uchwały została 
wprowadzona autopoprawka. Zwrócił się do Skarbnika Gminy o jej przedstawienie. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis poinformowała, że po złożeniu projektu uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo wpłynęło pismo z Ministerstwa 
Finansów w sprawie zwiększenia Gminie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019  
o kwotę 192.251,00zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, w związku  
z realizacją podwyżek od dnia 1 września 2019 r. Zmiana spowoduje zmiany ogólne budżetu po 
stronie dochodów i wydatków oraz zmiany danych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 
2019-2030. Dodała, że autopoprawka była omawiana na posiedzeniach komisji. 
Autopoprawka stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej  
i Komisji Rozwoju o opinie odnośnie projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler powiedział, że komisja wydała opinię również 
pozytywną. 
  
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy te przekazane środki finansowe pokrywają 
wszystkie zapotrzebowania środków na podwyżki wynagrodzeń. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis odpowiedziała, że nie. Poinformowała, że wystąpiono do 
szkół z pismami o wyliczenie skutków finansowych i na dzień dzisiejszy złożyły trzy szkoły, 
których zapotrzebowania praktycznie wyczerpują te środki, które zostały nam zapewnione  
z budżetu państwa. Pozostały nam jeszcze skutki z dwóch szkół opiewające na około 
80.000,00zł, które zostaną pokryte ze środków własnych. 
 
Radna Joanna Grosicka zwróciła się o wyjaśnienie zmniejszenia dochodów gminy w dziale 
Transport i łączność w przedmiocie rezygnacji z umowy z przyczyn niezależnych od gminy,  
a mianowicie realizacji zadania dotyczącego przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w miejscowości Silnowo. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis wyjaśniła, że zrezygnowaliśmy z tego dofinansowania 
ponieważ na rozpoczęcie realizacji drogi w Silnowie w tym roku jest planowana mała kwota, 
natomiast cała realizacja inwestycji odbędzie się w 2020 roku, a pieniądze z dotacji mogliśmy 
wykorzystać tylko w tym roku. Ponownie złożymy wniosek o dotację na rok 2020 na tą drogę. 
 
Radna Joanna Grosicka powiedziała, że zmniejszamy też środki finansowe na wykonanie lamp 
hybrydowych, bo nie złożyliśmy wniosku o dotację. Zapytała, czy to zadanie jest planowane też 
na przyszły rok. 
 
Skarbnik Gminy Lidia Ławrukajtis odpowiedziała, że tak. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały 
uwzględniającym autopoprawkę: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 50 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XII/149/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 2019r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 51 do protokołu. 
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13.15 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2019-2030  
i uwzględnia autopoprawkę. 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 
uwzględniającym autopoprawkę: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 52 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XII/150/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 2019r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2019-2030 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 53 do 
protokołu. 
 
 
13.16 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały  
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Borne Sulinowo miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych. 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. 
 
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 54 do protokołu. 
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Uchwała Nr XII/151/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 2019r.  
o zmianie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Borne Sulinowo miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 55 do protokołu. 
 
 
 
13.17 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zaliczenia drogi 
do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu (droga zlokalizowana na działkach nr 253, 
252, 195/4 i 262 w obr. Kiełpino).  
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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 56 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XII/152/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 2019r.  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 57 do protokołu. 
 
 
 
13.18 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody 
na dzierżawę na okres do 6 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. 
części nieruchomości, tj. 405 m2 z dz. nr 1/2 w obr. Borne Sulinowo).  
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
  
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem 
uchwały: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 58 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XII/153/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 2019r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 6 lat nieruchomości stanowiącej 
własność gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 59 do 
protokołu. 
 
 
13.19 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody 
na dzierżawę na okres do 8 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. 
części nieruchomości, tj. 399 m2 z dz. nr 147/1 w obr. Krągi).  
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
  
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem 
uchwały: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 60 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XII/154/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 2019r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 8 lat nieruchomości stanowiącej 
własność gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 61 do 
protokołu. 
 
 
13.20 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody 
na dzierżawę na okres do 8 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo (dot. 
części nieruchomości, tj. 615 m2 z dz. nr 147/1 w obr. Krągi). Po tym zwrócił się do Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
  
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
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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 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 62 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XII/155/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 2019r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 8 lat nieruchomości stanowiącej 
własność gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 63 do 
protokołu. 
 
 
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 64 i nr 65 do protokołu. 
 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 14 pn. „Interpelacje, wnioski  
i zapytania radnych”. 
 
 
 
Ad 14. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że w tym punkcie głos zabierają tylko radni  
i zgłaszają wnioski, zapytania czy też interpelacje. 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. 
Poinformował, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły: 
1) Interpelacja radnych Klubu „Porozumienie Samorządowe” w sprawie zaliczenia drogi 

wewnętrznej łączącej miejscowość Kiełpino z drogą powiatową nr 1282Z do kategorii 
gminnych dróg publicznych; 

2) Odpowiedź na interpelację radnego Arkadiusza Malarskiego w sprawie nieruchomości 
będących własnością Gminy Borne Sulinowo.  
Odpowiedź na interpelację znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Bornem Sulinowie w zakładce: Organizacja działania samorządu - Organy 
gminy - Rada Miejska - Interpelacje i zapytania radnych. 

Po tym zwrócił się do radnych, czy ktoś chce zabrać głos.  
 
Radny Arkadiusz Malarski podziękował za odpowiedź i stwierdził, że długo to trwało, ale  
w końcu ją dostaliśmy. Zwrócił się do radnych, żeby zapoznali się z tymi wykazami, w których 
zostały ujęte wszystkie nieruchomości należące do zasobu gminy. Być może będzie można 
komuś polecić, czy pomóc w ich sprzedaży.  
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Burmistrz Dorota Chrzanowska powiedziała, że myślą nad większą promocją niektórych z tych 
miejscowości. Stare informatory, które stoją, są nieczytelne, nieciekawe i pewnie nikt przy nich 
się nie zatrzymuje, żeby przeczytać. Poinformowała, że powiat w postaci bilbordów ma ciekawie 
zrobioną promocję działek, więc myśli, że w tym kierunku będziemy szli, aby był większy 
dostęp nie tylko w biurze nieruchomości, ale na zewnątrz. 
 
Radna Anetta Chołody podziękowała Pani Sołtys Magdalenie Papierkiewicz za tak wspaniałe 
Dożynki, że mimo deszczu wszystko się udało. Powiedziała, że chyli czoło, bo dużo było 
przygotowań i jako wioska sąsiadująca mogliśmy współpracować. Podziękowała też Pani 
Burmistrz i jej Zastępcy oraz tym, którzy byli. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że w sobotę jest Święto Dyni w Radaczu  
i w imieniu radnej Elżbiety Niepelt prosił radnych o uczestnictwo. 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 15 pn. „Ustalenie terminu następnej sesji”. 
 
 
Ad 15. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że proponuje ustalić termin kolejnej sesji na 
dzień 31 października 2019 r. (czwartek) o godz. 14.30. 
 
Tematem sesji - oprócz punktów regulaminowych - będzie m.in.: 
 
1. Ocena przebiegu sezonu turystycznego 2019 w Gminie Borne Sulinowo. 
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 

2018/2019, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie 
należy do zadań własnych gminy. 

3. Informacja na temat podejmowanych działań w zakresie pozyskania środków finansowych  
z funduszy zewnętrznych. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych. 
5. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok. 
6. Podjęcie uchwał. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 16 pn. „Zamknięcie 
sesji”. 
 
 
Ad 16. 
    
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Mariusz Gorgol 
zamknął XII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 16.50. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 


