
P R O T O K Ó Ł   Nr XIII/2019 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 30 października 2019 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XIII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 30 października 2019 r. otworzył  

i jej przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej MARIUSZ GORGOL.  
 
Na wstępie stwierdził, że na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 12 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 dyrektorów 
Centrum Kultury i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej, przewodniczących jednostek 
pomocniczych gminy, mieszkańców miasta i gminy oraz panie i panów radnych. 
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji punktu  
pn. „Przyjęcie wniosków do porządku obrad”. 
Powiedział, że porządek obrad otrzymali wszyscy radni i zapytał, czy są jakieś uwagi bądź 
wnioski do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Wniosków do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 października 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 XII/2019 z 26.09.2019 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. Ocena przebiegu sezonu turystycznego 2019 w Gminie Borne Sulinowo. 
10. 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. 

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

12. Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 
Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2025. 

13. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok. 
14. Podjęcie uchwał w sprawach: 
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1) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Szczecineckiego (dot. nieruchomości zabudowanej położonej w m. Borne Sulinowo, 
oznaczonej działką nr 1/5); 

2) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
mieszkalnego przy Al. Niepodległości 4B/5 wraz z pomieszczeniem przynależnym); 

3) zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu 
mieszkalnego przy Al. Niepodległości 4C/9 wraz z pomieszczeniem przynależnym); 

4) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej  niezabudowanej położonej w m. Silnowo, oznaczonej działką nr 51/4); 

5) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej  niezabudowanej położonej w m. Silnowo, oznaczonej działką nr 273); 

6) o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Borne 
Sulinowo; 

7) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
8) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 
9) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2019; 
10) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok. 

 
15. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
16. Ustalenie terminu następnej sesji. 
17. Zamknięcie sesji. 
 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol oświadczył, że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. „Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej”. 
 
 
Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że protokół poprzedniej sesji RM był wyłożony 
do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Zapytał, czy są uwagi do 
protokołu Nr XII/2019 z 26.09.2019 r. 
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad przyjęciem 
protokołu Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XII/2019 z 26.09.2019 r.: 
 za głosowało 12 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Protokół Nr XII/2019 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26.09.2019 r. został 
przyjęty. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 4 pn. „Sprawozdanie 
Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym”. 
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Ad 4. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że wraz z zawiadomieniem i materiałami na 
sesję radni otrzymali sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.  
Zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub pytania do informacji zawartych w sprawozdaniu. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 5 
do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 5 pn. „Informacja radnych 
powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu”. 
 
 
Ad 5. 
 
Temat nie był omawiany z uwagi na nieobecność radnych powiatowych z terenu Gminy Borne 
Sulinowo.  
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 6 pn. „Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady”. 
 
 
Ad 6. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
„W okresie międzysesyjnym odbyły posiedzenia poniższe komisje Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie: 
 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza odbyła 1 posiedzenie, na którym : 
1. Oceniono finansowanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok 

szkolny 2018/2019. 
2. Dokonano oceny podejmowanych działań w zakresie pozyskania środków finansowych  

z funduszy zewnętrznych. 
3. Zaopiniowano wniosek w sprawie dofinansowania działalności Hospicjum im. Św. Franciszka  

z Asyżu w Szczecinku. 
4. Zaopiniowano projekty uchwał będące przedmiotem sesji zwołanej na dzień  

30 października 2019 r., w tym projekty uchwał w sprawach podatków od nieruchomości  
i od środków transportowych. 

 
Komisja Rozwoju odbyła 1 posiedzenie, którego tematyka przedstawiała się następująco: 
1. Podsumowanie przebiegu sezonu turystycznego 2019 w Gminie Borne Sulinowo. 
2. Ocena stanu realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 

2018/2019.  
3. Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zadania wynikające  

z kompetencji samorządu gminnego. 
4. Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 

Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2025. 
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5. Zaopiniowanie wniosku w sprawie dofinansowania działalności Hospicjum im. Św. Franciszka  
z Asyżu w Szczecinku. 

6. Zaopiniowanie projektów uchwał, będących przedmiotem sesji zwołanej na dzień 30 
października 2019r., w sprawach: 
1) o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Borne 
Sulinowo; 

2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 
4) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok (w zakresie 

działania komisji). 
 
Komisja Rewizyjna odbyła 1 posiedzenie, na którym przeprowadziła kontrolę w Samodzielnym 
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie. 
Kontrola obejmowała całokształt działalności jednostki za 2018 rok oraz za okres od 1 stycznia do 
30 września 2019 r., w tym: 

1) realizację zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń; 
2) prawidłowość gospodarowania mieniem; 
3) gospodarkę finansową. 

 
Komisja skarg, wniosków i petycji nie odbyła posiedzenia. W okresie międzysesyjnym nie 
wpłynęły skargi, wnioski i petycje adresowane do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie. 
 
Komisja doraźna do opracowania statutu Gminy Borne Sulinowo odbyła jedno posiedzenie. 
 
W dniu 9 października br. uczestniczyłem wraz z radnymi w uroczystym otwarciu Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bornem Sulinowie. 
 
W dniu 23 października br. uczestniczyłem wraz z radnymi w uroczystym otwarciu nowo 
wyremontowanej świetlicy w Piławie.”. 
 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 7 pn. „Wystąpienia 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy”. 
 
 
Ad 7. 
 
W punkcie sesji pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy” głos 
zabrała Sołtys sołectwa Dąbie Danuta Cywińska. Powiedziała, iż na sesji nie ma Kierownika 
Referatu Inwestycji, ale od roku zgłaszała mu lampę hybrydową, że nie świeci. Do tej pory nie ma 
odpowiedzi - lampa dalej nie świeci. Poinformowała, iż Kierownik Referatu Inwestycji mówił na 
wiosnę, że mamy lato, długo jest widno i wytrzymacie. Zauważyła, że mamy już jesień  
i mieszkańcy się dopominają, kiedy ta lampa będzie świecić. 
 
Burmistrz Dorota Chrzanowska odpowiedziała, że szkoda, iż Kierownika Referatu Inwestycji nie 
ma  na sesji, ale problem zapisała. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, iż myśli, że Kierownik Referatu Inwestycji 
podoła zadaniu i lampę naprawi, bo już się szybko robi ciemno. 
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Burmistrz Dorota Chrzanowska odpowiedziała, iż myśli, że to zostało już zlecone, ale nie będzie 
się wypowiadała za Pana Zająca. Dodała, iż długo czekamy na naprawy i teraz też mieliśmy 
problem wogóle z energetyką, bowiem osoba, która jest odpowiedzialna za nasz teren jest chora 
od dłuższego czasu. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad 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 zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łubowie 
Luiza Kostrubiec, która zapytała o ścieżki rowerowe, tj. czy ta ścieżka jest na etapie 
projektowania i skąd dokąd ona będzie prowadzić; chodziło jej głównie o odcinek w Łubowie 
przy ul. Rakowskiej (przy wyjeździe z Łubowa na Rakowo), bo tam mamy dzieci uczęszczające 
do szkoły. Podkreśliła, że chodzi o bezpieczeństwo dzieci, bo na tym odcinku jest jezdnia. Gdyby 
tam powstała ścieżka rowerowa, to rozwiązałaby problem. Jeśli nie, to mieszkańcy mówią  
o ewentualnym chodniku. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, że ścieżka rowerowa jest planowana od 
Rakowa przez Łubowo do Bornego Sulinowa, później od Bornego Sulinowa przez Krągi, 
Jelenino. W pierwszej kolejności chcemy, żeby został wykonany odcinek Rakowo-Łubowo-Borne 
Sulinowo i jest to w fazie projektowania, uzgadniania spraw właścicielskich (głównie są to 
problemy z PKP, bo ta ścieżka biegnie przez tereny zamknięte). Poinformował, że ze szczegółami 
ścieżek można się zapoznać u Kierownika Referatu Inwestycji, bo są już pierwsze wersje 
projektowe do uzgodnień, tj. w zakresie samych przebiegów przez działki. Jest jeszcze kwestia 
Lasów Państwowych, bo w części ten odcinek biegnie przez tereny PKP i w części przez lasy. 
Cały czas trwają uzgodnienia, żeby tę sprawę załatwić z Lasami Państwowymi (chodzi o rodzaj 
nawierzchni i o nie naliczanie horrendalnych opłat za wyłączenie z produkcji leśnej). Na razie jest 
to etap projektowy i będzie trwał do roku 2020, przetargi w roku 2020 i sama realizacja do roku 
2023. Przypomniał, że gmina będzie partycypowała w robotach wykonawczych 7,5% i będzie 
musiała zabezpieczyć w budżecie środki na ten cel. 
 
Burmistrz Dorota Chrzanowska w uzupełnieniu dodała, że ten odcinek od Rakowa do Łubowa 
biegnie drogą powiatową i nie jest osobną wybudowaną ścieżką. 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łubowie Luiza Kostrubiec powiedziała, iż dostała z Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informację, że w budżecie na przyszły rok na obiady 
została ta kwota, która była tj. 5,00zł. Zapytała, dlaczego Ośrodek w żaden sposób nie próbował 
podnieść tej kwoty, biorąc pod uwagę, że ceny rosną. 
 
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Mariola 
Siniarska wyjaśniła, że generalnie stawka żywieniowa na ten rok we wszystkich szkołach 
prowadzonych przez gminę wynosi 4,00zł. Zarówno Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie jak 
i w Juchowie do grudnia br. mają płacone za posiłek 4,00zł, natomiast Szkoła Podstawowa  
w Łubowie w miesiącu sierpniu br. wystąpiła o podwyższenie tej stawki do 5,00zł. Jako 
Kierownik OPS zdecydowała o podniesieniu tej stawki do 5,00zł. W międzyczasie, przygotowując 
projekt budżetu na rok 2020, zwróciła się z pismem do wszystkich dyrektorów, jak widzą tą 
sytuację i jaką stawkę proponują na rok przyszły. Otrzymała pisma od dyrektora szkoły w Bornem 
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Sulinowie, że będzie usatysfakcjonowany kwotą 5,00zł za posiłek, od dyrektora szkoły  
w Juchowie, że chce pozostać przy kwocie 4,00zł, ale w rezultacie również wystąpiła o 5,00zł. 
Chce, żeby wszystkie dzieci były dożywiane za tę samą kwotę. 
 
Dyrektor SP w Łubowie powiedziała, że szkoła w Bornem Sulinowie wydaje posiłki na zewnątrz  
i zarabia na tych posiłkach, natomiast w szkole w Łubowie karmione są przede wszystkim dzieci  
i wprowadzili obiady dwudaniowe trzy razy w tygodniu. Obiady są zjadane w 100% i praktycznie 
nie mają zlewek. Wie, jakie są koszty ugotowania takiego obiadu dla dzieci i dziwi ją brak 
podniesienia tej stawki. 
 
Kierownik MGOPS Mariola Siniarska odpowiedziała, że my podnosimy tę stawkę, bo do tej pory 
obowiązuje stawka 4,00zł za obiad, a tylko szkoła w Łubowie wyjątkowo ma 5,00zł. 
 
Dyrektor SP w Łubowie Luiza Kostrubiec jeszcze raz podkreśliła, że szkoła w Bornem Sulinowie 
sprzedaje obiady na zewnątrz i może zarabiać na tych posiłkach. Oświadczyła, iż wie, jak to 
działa, bo też sprzedaje obiady na zewnątrz i dzięki temu udaje im się utrzymać, że dzieci zjadają 
dwudaniowe posiłki trzy razy w tygodniu. 
 
Kierownik MGOPS Mariola Siniarska powiedziała, że SP Juchowo oferuje jeszcze bułkę  
w ramach tych 5,00zł, a ma obiad dwudaniowy. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Ocena przebiegu sezonu 
turystycznego 2019 w Gminie Borne Sulinowo.”. 
 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali informacje pisemne 
zawierające podsumowanie przebiegu sezonu turystycznego 2019 w Gminie Borne Sulinowo 
przygotowane przez Referat Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, 
Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Bornem 
Sulinowie. Poinformował, że tematem zajmowała się Komisja Rozwoju i zwrócił się do 
przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii. 
Powyższe informacje stanowią załączniki nr 6, nr 7 i nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler przedstawił opinię komisji o następującej treści: 

„Komisja Rozwoju po analizie otrzymanych informacji pisemnych na temat przebiegu 
sezonu turystycznego 2019 w Gminie Borne Sulinowo, uzupełnionych przez rozmowę  
z przedstawicielami instytucji odpowiadających za realizację zadań z zakresu turystyki, stwierdza, 
że sezon turystyczny należy zaliczyć do udanych. Z roku na rok zauważalna jest tendencja 
wzrostowa dotycząca liczby turystów odwiedzających Borne Sulinowo. Borne Sulinowo jest 
miejscem turystycznie atrakcyjnym, posiada sprzyjające warunki do rozwoju turystyki, sieć jezior 
i rzek, a także otaczające lasy, które dają możliwość rozwoju zrównoważonej turystyki.   

Aby utrzymać tendencję wzrostową, a także starać się pozyskiwać nowych potencjalnych 
turystów, zdaniem komisji należy kontynuować zagospodarowywanie walorów historycznych  
i krajobrazowych terenu gminy, jak również kontynuować rozbudowę i unowocześnienie bazy 
sportowej oraz realizować inwestycje infrastrukturalne przy jeziorze Pile.  
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Na podkreślenie zasługuje fakt utworzenia nowego kąpieliska miejskiego przy plaży 
Marina w Bornem Sulinowie, oznakowanego zgodnie z wymogami i wyposażonego w małą 
infrastrukturę, odpowiednią liczbę kontenerów na odpady stałe, kabiny WC, w tym jedną kabinę 
przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Nowe kąpielisko miejskie funkcjonowało pod 
nadzorem dwóch wykwalifikowanych ratowników WOPR. Doposażono tereny plaż  „Słonecznej” 
i przy ul. Nadbrzeżnej w Bornem Sulinowie w 4 ławostoły (po 2 na każdej plaży), powstało  
5 nowych placów zabaw w miejscowościach Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny i Piława  
i 8 siłowni zewnętrznych w miejscowościach Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława, 
Dąbrowica, Łubowo i Radacz. W ramach projektu dotyczącego budowy infrastruktury 
turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego miejscowość 
Łubowo wzbogaciła się o elementy infrastruktury turystycznej, które zostały posadowione na 
terenie plaży nad jeziorem Lubicko Wielkie oraz na działce zlokalizowanej przy drodze krajowej 
nr 20 w bezpośrednim sąsiedztwie gminnego szlaku rowerowego Kraina Małych Jezior.  
Turysta ma do dyspozycji szeroką gamę usług o charakterze i walorach poznawczych oraz 
wypoczynkowych jak: Izba Muzealna w BKO, CKiR z obiektami sportowymi, prywatna Izba 
Muzealna z wycieczkami turystycznymi samochodami terenowymi, dwa ośrodki jazdy konnej,  
4 wypożyczalnie sprzętu wodnego i rowerów na terenie miasta oraz 3 wypożyczalnie kajaków na 
terenie gminy, szlaki rowerowe, wodne i ścieżki rowerowe, pole do gry w paintball, Aeroborne – 
turystyczne loty widokowe, Grota Solna, przystań wodna ze slipem do wodowania łodzi czy 
organizacja wycieczek szlakiem bunkrów „Wału Pomorskiego” off-road, udostępnianie 
zwiedzania góry Śmiadowskiej i inne. Te elementy zagospodarowania turystycznego gminy – jako 
produkt turystyczny - wpisują się bardzo dobrze w oczekiwania i potrzeby dzisiejszego turysty  
i od wielu lat powodują duży poziom satysfakcji. 

Po analizie informacji i rozmowach należy wyróżnić i akcentować rolę Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury i Rekreacji oraz Referatu Promocji i Współpracy Urzędu 
Miejskiego w Bornem Sulinowie, które tworzą ciekawą i różnorodną ofertę turystyczną oraz 
kreują wiele wydarzeń w obszarach turystyki i rekreacji czy animacji czasu wolnego. Obie 
instytucje oraz pracownicy merytoryczni Urzędu we właściwy sposób realizują powierzone im 
zadania i wypełniają swoją misję na rzecz mieszkańców i turystów. Są to zarówno imprezy 
masowe jak i imprezy o charakterze kameralnym. 

Dyrektor CKiR w swoim sprawozdaniu wykazała bogatą ofertę w sferze sportowej jak 
również i kulturalnej. Ogromny wachlarz imprez o charakterze plenerowym, w którym każdy 
mieszkaniec jak również potencjalny turysta może znaleźć coś dla siebie, organizacja obozów 
sportowych dla licznych grup piłkarzy, tancerzy czy lekkoatletów, jest dużym wyzwaniem 
organizacyjnym. Przy organizacji imprez plenerowych wymagane jest przygotowanie obszernej 
dokumentacji, zezwoleń i operatów. Dlatego Komisja Rozwoju uważa za wskazane rozważenie 
możliwości utworzenia w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie dodatkowego 
stanowiska o profilu organizatora imprez. 
 Sprawozdanie przygotowane przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej pokazuje 
różnorodne i wielokierunkowe działania podejmowane przez tę instytucję kultury. Konkursy, 
turnieje, spektakle, koncerty, wdrażane projekty, wystawy, biesiady, wycieczki, recitale, 
półkolonie, wspólne czytanie literatury i inne wydarzenia znacząco wzbogacały ofertę Miejskiej 
Biblioteki Publicznej i przyciągały wielu mieszkańców oraz gości w sezonie turystycznym 2019. 
Odbiorcami wydarzeń są ludzie w różnym wieku, do przedsięwzięć angażowane są różne 
podmioty z naszej i ościennych gmin. Na uwagę zasługuje pozyskiwanie środków 
pozabudżetowych z różnych fundacji. Realizowane projekty czynnie angażują dzieci, młodzież, 
osoby pracujące i seniorów, rozwijając ich artystycznie.  

Podsumowując oferta Centrum Kultury i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej 
jest ciekawa i różnorodna, a beneficjentami działań oraz przygotowanej oferty są zarówno turyści 
jak i mieszkańcy. Zaletą propozycji przygotowanych przez te instytucje jest to, że jest skierowana 
do różnych środowisk i osób o przeróżnych zainteresowaniach, a także odbiorców w różnym 
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przedziale wiekowym. W ocenie komisji bardzo ważnym aspektem działań osób zarządzających 
tymi instytucjami jest umiejętność znalezienia i pozyskania do współpracy partnerów oraz 
instytucji wspierających w działaniach na rzecz organizacji spędzania czasu wolnego.  
 Reasumując Komisja Rozwoju pozytywnie oceniła przebieg sezonu turystycznego  
w Gminie Borne Sulinowo w 2019 roku.”. 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że Komisja Rozwoju przed rozpoczęciem 
sezonu turystycznego odbyła posiedzenie wyjazdowe i m.in. obejrzała arboretum w Bornem 
Sulinowie. Z przykrością stwierdził, że zalecenia komisji praktycznie nie zostały zrealizowane lub 
w małym stopniu. Kopiec kreta, który tam jest i inne rzeczy powinno się usunąć, bo to źle wpływa 
na wizerunek naszego miasta i naszej gminy. Ponadto na ścieżkach Nordig Waking słupki dalej 
się przewracają, a ludzie są zdezorientowani, bo praktycznie w terenie ta ścieżka nie jest fizycznie 
wyznaczona, tylko pojedyncze słupki wystają. Uczulił, aby na wiosnę przyjrzeć się temu 
tematowi, żeby to uaktualnić. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler odpowiedział, że jest to ujęte w budżecie na 
przyszły rok i rozmowy na komisji były prowadzone, dlaczego nie zostało to naprawione. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 10 pn. „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.”. 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali informację pisemną  
o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo w roku szkolnym 2018/2019. 
Informacja pisemna o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo w roku 
szkolnym 2018/2019, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których 
prowadzenie należy do zadań własnych gminy stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział też, że tym tematem zajmowały się Komisja 
Rozwoju i Komisja Budżetowo-Gospodarcza. Następnie zwrócił się do przewodniczących komisji 
o opinie. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski przedstawił opinię 
komisji o następującej treści: 

„Komisja Budżetowo-Gospodarcza analizowała informację o stanie realizacji zadań 
oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 2018/2019. 
Komisja stwierdza, że informacja jest bardzo szczegółowa i uwzględnia wszystkie elementy 
związane z prawidłowym funkcjonowaniem podległych placówek oświatowych. 

Szczególną uwagę zwrócono na finansowanie zadań oświatowych. Z przedłożonej 
informacji wynika, że otrzymywana z budżetu państwa subwencja oświatowa nie pokrywa 
kosztów finansowania oświaty na terenie Gminy Borne Sulinowo. Przedstawione dane dotyczące 
finansowania zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019  potwierdzają, że w stosunku do 
roku szkolnego 2017/2018 nastąpił wzrost subwencji oświatowej o 207.830,00zł (2,48%)                      
i wyniosła ona 8.379.722,00zł. Dla porównania należy dodać, że w poprzednim okresie 
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sprawozdawczym (w porównaniu z rokiem szkolnym 2016/2017) odnotowano wzrost subwencji  
o 1,31%. Dodatkowo na realizację zadań oświatowych uzyskano dotacje z budżetu państwa  
i innych źródeł w kwocie 443.380,94zł. Wydatki na realizację zadań oświatowych wzrosły  
w stosunku do roku szkolnego 2017/2018 o 4,6% i wyniosły 1.325.5347,07zł; 33,43% z tych 
wydatków to środki własne gminy Borne Sulinowo.  
Komisja uzyskała podczas posiedzenia informację, że jednym z czynników mających wpływ na 
wzrost wydatków na zadania oświatowe w ostatnich latach jest zwiększenie subwencji dla 
przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Borne Sulinowo. Taki wzrost będzie miał miejsce 
również w bieżącym roku szkolnym 2019/2020.    

Podsumowując Komisja Budżetowo-Gospodarcza ocenia pozytywnie realizację zadań 
oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 2018/2019, w tym finansowanie tych 
zadań.”. 
 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 11 do 
protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler przedstawił opinię komisji o następującej treści: 

„Komisja Rozwoju zapoznała się z informacją pisemną na temat realizacji zadań 
oświatowych w Gminie Borne Sulinowo za rok szkolny 2018/2019 oraz wysłuchała wyjaśnień na 
nurtujące ich pytania, udzielonych przez inspektora ds. organizacji i zarządzania placówkami 
oświatowymi Pana Andrzeja Łesyka. 

Po zapoznaniu się z ww. opracowaniem oraz po wysłuchaniu informacji komisja 
pozytywnie odniosła się do realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019. 

Członkowie komisji szczególną uwagę poświęcili na analizę wyników egzaminów 
zewnętrznych w bieżącym roku szkolnym.  

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie szkół podstawowych przystąpili po raz pierwszy 
do egzaminu ósmoklasisty. W  trakcie trzech dni uczniowie rozwiązywali testy z języka polskiego, 
matematyki oraz języka angielskiego. W gminie Borne Sulinowo zgłoszonych było 103 uczniów.  

Średni wynik procentowy z języka polskiego w gminie wyniósł 51,13%. Powyżej tej 
średniej test napisali uczniowie SP w Juchowie 59,71% , SP w Łubowie 55,29% oraz SP  
w Jeleniu 53%. Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie uzyskała wynik poniżej średniej gminy 
47,91%. 

Z matematyki średnia gminy wyniosła 37,04%. Powyżej średniej egzamin napisali 
uczniowie ze SP w Jeleniu 46,13% (wynik lepszy od średniej w kraju) i ze SP w Juchowie 
42,57%. Egzamin poniżej średniej w gminie napisały dzieci ze SP w Bornem Sulinowie 35,48% 
oraz ze SP w Łubowie 34,06%. 

Średni wynik z języka angielskiego w gminie wyniósł 49,89%. Wynik powyżej średniej 
gminy jako jedyni odnotowali uczniowie ze SP w Bornem Sulinowie 53,38%. Wyniki pozostałych 
szkół kształtowały się następująco: SP Juchowo 47,62%, SP Jeleń 45,63% oraz SP Łubowo 
40,71%. 

Z języka niemieckiego egzamin pisał jeden uczeń ze SP w Bornem Sulinowie oraz jeden 
uczeń ze SP w Juchowie. Średni wynik w gminie (60%) był o 18 punktów procentowych wyższy 
niż wynik w kraju (42%). Najlepiej poradził sobie uczeń ze SP w Bornem Sulinowie, który 
uzyskał 75% poprawnych odpowiedzi z testu. Uczeń ze SP w Juchowie poprawnie odpowiedział 
na 45% zadań.  

Komisja po zapoznaniu się z wynikami egzaminu ósmoklasisty stwierdza, iż wyniki 
osiągane przez uczniów szkół w Gminie Borne Sulinowo korespondują z wynikami osiąganymi 
przez uczniów w kraju i świadczą o należytym przygotowaniu ich do takiej formy sprawdzania 
stanu wiedzy i umiejętności. Należy zwrócić uwagę na to, że aż trzy szkoły osiągnęły wyniki 
lepsze niż średni wynik w kraju – SP w Bornem Sulinowie z języka angielskiego i języka 
niemieckiego,  SP w Jeleniu z matematyki oraz SP w Juchowie z języka niemieckiego.  
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Członkowie komisji ocenili wyniki egzaminu gimnazjalnego, do którego w Gminie Borne 
Sulinowo przystąpiło 63 uczniów.  

Najlepiej z egzaminem poradzili sobie uczniowie SP w Łubowie. Wynik osiągnięty z testu 
z historii i wiedzy o społeczeństwie, z przedmiotów przyrodniczych i matematyki był wyższy niż 
średni wynik w kraju. Uczniowie ze SP w Juchowie osiągnęli wynik lepszy z matematyki niż 
średni wynik z kraju.  Z zadowoleniem przyjęto też informację, że wyniki wszystkich szkół są 
porównywalne z średnimi wynikami w kraju.  

Komisja przeanalizowała dane dotyczące wyników egzaminu maturalnego w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Bohaterów Oflagu II D.  Z informacji przedstawionej w raporcie wynika, 
iż liceum posiada 100 % zdawalność oprócz matematyki, gdzie wyniosła ona 95,45%. Wskazuje 
to na bardzo wysoki poziom nauczania oraz doskonałe przegotowanie uczniów.  

Z języka polskiego na poziomie podstawowym licealiści uzyskali wynik 49,14%  (średni 
wynik w województwie to 50,62%), natomiast na poziomie rozszerzonym 51,17%  
(w województwie 52,41%) 

Bardzo wysokie wyniki odnotowano z języka angielskiego na poziomie podstawowym -  
82,36%, co jest o blisko 10 punktów procentowych lepszym wynikiem niż wynik  
w województwie. Na poziom rozszerzonym odnotowano wynik - 64,13%, tj. lepiej niż średni 
wynik w województwie i powiecie. 

Maturzyści świetnie spisali się na egzaminie maturalnym z matematyki uzyskując 
następujące wyniki – 55,45% poziom podstawowy (wynik wyższy niż średni wynik  
w  województwie) oraz 28,67 poziom rozszerzony (wynik lepszy niż średni wynik w powiecie).  
Wyniki lepsze niż średnie wyniki w powiecie i w województwie odnotowano z geografii oraz 
historii. 

Najsłabiej poradzili sobie tegoroczni maturzyści z egzaminem z biologii uzyskując wynik 
21,08% oraz z chemii 20%.  

Po całościowej analizie wyników matur komisja pozytywnie ocenia działania szkoły 
zmierzające do jak najlepszego przygotowania licealistów do egzaminu dojrzałości. 
Zaangażowanie dyrektora szkoły oraz nauczycieli miało ogromne przełożenie na wyniki 
tegorocznych matur.  

Komisja zwróciła uwagę na stale rosnące koszty związane z finansowaniem zadań 
oświatowych. Subwencja, którą gmina jako organ prowadzący otrzymuje z budżetu państwa 
wystarcza jedynie na pokrycie 65% realnych wydatków. Pozostała część to środki własne gminy. 
Fakt ten związany jest między innymi z rosnącymi wydatkami na wynagrodzenia pracowników, 
które stanowią ponad 80% wszystkich wydatków w szkołach.  

Wyniki nadzoru pedagogicznego w szkołach prowadzone przez Zachodniopomorskiego 
Kuratora Oświaty nie wykazały żadnych nieprawidłowości.  

Komisja Rozwoju po całościowej analizie przedstawionych danych pozytywnie oceniła 
realizację zadań oświatowych w Gminie Borne Sulinowo w roku szkolnym 2018/2019.”. 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub pytania do 
informacji. 
 
Radny Dariusz Palicki powiedział, że bardzo miło się słyszy jak dobrze pracują nauczyciele, 
dyrektorzy i gdyby nie organ prowadzący, który dokłada bardzo duże środki finansowe do 
prowadzenia szkół, to tych wyników by nie było. Prosił, żeby zwrócić uwagę, że te egzaminy 
zewnętrzne należy analizować w przedziale co najmniej kilku lat. Usłyszeliśmy, że egzaminy 
ósmoklasisty odbyły się po raz pierwszy, więc nie ma odniesienia. Te wyniki należy odnosić  
w przedziale kilkuletnim, bo wtedy są obiektywne i możemy ocenić pracę nauczyciela i danej 
szkoły. W takim też przedziale kilkuletnim należy konstruować opinie, tj. czy ta szkoła pracuje 
dobrze czy nie. Należy również wziąć pod uwagę populację. Przewodniczący Komisji Rozwoju 
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powiedział, że na j. niemieckim była tylko 1 osoba. Jeśli ta osoba jest dobra, to uzyska dobry 
wynik, a jeśli trafi się słabsza osoba, to nauczyciel może dużo rzeczy zrobić, pracować 
indywidualnie, a ten wynik będzie niski. Następnie skierował pytanie do Zastępcy Burmistrza, na 
jakim etapie jesteśmy z projektem termomodernizacji budynków szkoły podstawowej i liceum  
w Bornem Sulinowie. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, że jesteśmy na etapie projektowania  
i praktycznie w listopadzie/grudniu będzie na ukończeniu. Jeszcze na koniec br. lub na początku 
przyszłego roku jest szansa na uzyskanie pozwolenia na budowę. W dalszej kolejności będziemy 
szukać finansowania. 
 
Radna Anetta Chołody powiedziała, że rzeczywiście patrzymy na kilkuletnie wyniki i np. szkoła 
w Łubowie wyniki z egzaminu gimnazjalnego uzyskała świetne, bardzo wysokie. Przypomniała, 
że parę lat temu Pani dyrektor miała zmytą głowę, że są tak niskie wyniki. Zwróciła uwagę na 
ogromną pracę nauczycieli, ogromną pracę dzieci, żeby te wyniki były. Prosiła, żeby pamiętać,  
iż w tej populacji są również dzieci, które mają opinie, a one piszą ten sam test, tyle że mają 
wydłużony czas. Podkreśliła, że same wyniki to jest tylko statystyka. 
 
Radna Irena Lis powiedziała, że oświata na terenie naszej gminy wymaga coraz większych 
nakładów finansowych, a koszty rosną. Nawiązała do funkcjonowania Szkoły Podstawowej  
w Jeleniu, która pochłania duże koszty przy tak małej liczbie uczniów. Trzeba mieć coraz większe 
środki własne i dokładać do oświaty, musimy podnosić podatki, a to wszystko się odbija na 
naszych mieszkańcach, którzy później komentują dlaczego znowu podnosimy i koło się zmyka. 
Jej zdaniem powinniśmy pochylić się w przyszłości, żeby tę szkołę w Jeleniu zamknąć, bo jak 
dojdą koszty termomodernizacji, ogrzewania, to na pewno staniemy przed problemem skąd wziąć. 
Będziemy popadać z oświatą coraz bardziej w dół i trzeba będzie jeszcze więcej pieniędzy 
gminnych dodawać do utrzymania szkół. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „Informacja na temat 
podejmowanych działań w zakresie pozyskania środków finansowych z funduszy zewnętrznych.”. 
 
 
 
Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali pisemny wykaz projektów 
prowadzonych w latach 2018/2019 przez Referat Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego  
w Bornem Sulinowie.  
Powyższy wykaz projektów stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Poinformował, że tematem zajmowały się Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Komisja Rozwoju  
i zwrócił się do przewodniczących komisji o przedstawienie opinii. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski przeczytał opinię komisji  
o treści: 

„Komisja Budżetowo-Gospodarcza zapoznała się z wykazami projektów o dofinansowanie 
zewnętrzne złożonych i prowadzonych przez Referat Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego 
w Bornem Sulinowie. Z przedstawionych informacji wynika, że pozyskana w 2019 roku kwota 
dofinansowania zewnętrznego wyniosła 3.709.576,94zł. 
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 Komisja stwierdza, że na 41 prowadzonych projektów w latach 2018-2019 - 14 projektów 
jest w trakcie realizacji, 14 projektów zostało zrealizowanych i rozliczonych bądź jest w trakcie 
rozliczenia, 5 projektów przeszło ocenę formalną ale nie otrzymało dofinansowania, natomiast  
8 projektów jest w trakcie weryfikacji. 
 Podsumowując komisja nie wniosła uwag i pozytywnie oceniła starania w kierunku 
pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, zarówno pochodzących z funduszy unijnych  
jak i spoza tych funduszy. Dzięki tym staraniom pozyskano do budżetu Gminy Borne Sulinowo 
środki finansowe w znacznej wysokości, które pozwalają zrealizować szereg dodatkowych zadań 
na rzecz mieszkańców. Komisja zauważa duże obciążenie pracowników Referatu Promocji  
i Współpracy zadaniami związanymi z przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie oraz 
koordynacją realizacji i rozliczaniem projektów, które uzyskały dotacje  i należy rozważyć 
utworzenie w ramach struktury Urzędu Miejskiego referatu zajmującego się stricte 
pozyskiwaniem funduszy.”. 
 
Pisemna opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej w tym zakresie stanowi załącznik nr 13 do 
protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler przeczytał opinię komisji o treści: 
„Komisja Rozwoju na posiedzeniu w dniu 28 października 2019 r. zapoznała się z wykazami 
projektów o dofinansowanie ich realizacji, prowadzonymi przez Referat Promocji i Współpracy 
Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. 
Wysłuchano również wyjaśnień Kierownika Referatu Promocji i Współpracy, która zreferowała 
poszczególne pozycje projektów.  

Zdaniem komisji należy wyróżnić i dobrze ocenić aktywność Samorządu Gminy Borne 
Sulinowo w pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych, wskazując na duże zróżnicowanie 
celów, na które są podejmowane próby uzyskania dofinansowania. Gmina Borne Sulinowo widzi 
potrzeby inwestycyjne i rozumie konieczność wydatków inwestycyjnych, bez których jednostka 
samorządu terytorialnego nie może się rozwijać. 

Pozyskiwane środki finansowe pozwalają realizować przedsięwzięcia od infrastruktury 
drogowej (m.in. budowa dróg) poprzez zadania z zakresu ładu przestrzennego i ekologicznego, do 
zadań z zakresu turystyki i kultury (m.in. budowa obiektów i urządzeń turystycznych, 
infrastruktury sportowej oraz organizacja wydarzeń kulturalnych).  

Dzięki tym staraniom pozyskano dodatkowo do budżetu Gminy Borne Sulinowo środki 
finansowe w kwocie 3.709.576,94zł, które pozwoliły zrealizować szereg zadań zarówno 
inwestycyjnych, jak i przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności.”. 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub pytania do 
informacji. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 12 pn. „Sprawozdanie  
z realizacji w 2018 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Borne 
Sulinowo na lata 2017-2025.”. 
 
 
 
 
 



13 
 

Ad 12. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie z realizacji  
w 2018 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Borne Sulinowo na 
lata 2017-2025, przygotowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie. 
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM poinformował, że sprawozdanie było przedmiotem 
posiedzenia Komisji Rozwoju i zwrócił się do przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler przedstawił opinię komisji o następującej treści: 

„Komisja Rozwoju na posiedzeniu w dniu 28 października 2019 r. analizowała  
sprawozdanie z realizacji w 2018 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 
Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2025. 

Sprawozdanie obejmuje odniesienie się do określonych w przyjętym przez Radę Miejską 
dokumencie wskaźników monitoringu oraz prognozy zmian. Szczegółowe opisy realizacji 
poszczególnych działań znajdują się natomiast w przedkładanych uprzednio sprawozdaniach  
z działalności jednostek organizacyjnych realizujących określone obszary zadań oraz  
w informacjach z realizacji poszczególnych programów, będących elementami niniejszej Strategii, 
tj. m.in. w informacjach/sprawozdaniach: 

1) z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  
w rodzinie za rok 2018; 

2) z realizacji w roku 2018 Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018– 2020; 
3) oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018; 
4) sprawozdaniu z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018. 

 
Zdaniem komisji Strategia, zadania i cele w niej określone są realizowane w sposób 

prawidłowy. 
Realizacja Strategii w kolejnych latach powinna dążyć do dalszego doskonalenia  

i w miarę potrzeby intensyfikacji działań służących trwałej poprawie warunków życia 
mieszkańców Gminy Borne Sulinowo. Należy dążyć do rozszerzenia działań mogących 
ograniczyć występowanie ubóstwa wśród mieszkańców, utworzenia i doskonalenia systemu 
wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych, a także wspierania inicjatyw informacyjnych 
oraz działań edukacyjnych w zakresie podnoszenia świadomości społecznej i kształtowania 
odpowiednich zachowań wobec osób niepełnosprawnych.”. 
 
Pisemna opinia Komisji Rozwoju w tym zakresie stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub pytania do 
sprawozdania. 
 
Uwag i pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 13 pn. „Informacje dotyczące 
analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok.”. 
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Ad 13. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że oświadczenia majątkowe, które radni 
składali, zostały poddane analizie. Obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych mieli: radni rady 
gminy, burmistrz, zastępca burmistrza, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownicy jednostek 
organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą 
prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. 
Przedmiotowe oświadczenia majątkowe były analizowane przez osoby, którym je złożono,  
tj. Wojewodę Zachodniopomorskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie, 
Burmistrza Bornego Sulinowa oraz właściwy Urząd Skarbowy.  
Poinformował, że do dnia sesji nie wpłynęła jeszcze analiza oświadczeń majątkowych z Urzędu 
Skarbowego w Szczecinku. 
 
Po tym przedstawił kolejno ustalenia z analiz przedmiotowych oświadczeń dokonanych przez: 
 
1) Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie o oświadczeniach złożonych przez 

radnych w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania oraz do 30 kwietnia 2019r. za 2018 
rok - załącznik nr 17 do protokołu; 

 
2) Wojewodę Zachodniopomorskiego o oświadczeniach majątkowych złożonych przez 

Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 
- załącznik nr 18 do protokołu; 

 
3) Wojewodę Zachodniopomorskiego o oświadczeniach majątkowych złożonych przez 

Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w terminie do 30 kwietnia 2019r. za 2018 rok 
- załącznik nr 19 do protokołu. 

 
Następnie Przewodniczący RM zwrócił się do Pani Burmistrz, aby przedstawiła analizę 
oświadczeń majątkowych za rok 2018 złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, 
skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków 
organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne  
w imieniu burmistrza. 
 
Burmistrz Dorota Chrzanowska przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych za 2018 rok 
złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego gminną osobą 
prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. 
 
Powyższa analiza stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol ogłosił 10 minut przerwy. 
 
 
Po przerwie Przewodniczący RM Mariusz Gorgol wznowił obrady i przystąpił do realizacji pkt 14 
pn. „Podjęcie uchwał w sprawach.”. 
 
W sesji uczestniczyło 12 radnych.   
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Ad 14. 
Podjęcie uchwał. 
 
14.1 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego (dot. 
nieruchomości zabudowanej położonej w m. Borne Sulinowo, oznaczonej działką nr 1/5). 
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 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XIII/156/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 października 
2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Szczecineckiego została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do 
protokołu. 
 
 
14.2 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego 
przy Al. Niepodległości 4B/5 wraz z pomieszczeniem przynależnym). 
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 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
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Uchwała Nr XIII/157/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 października 
2019r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
14.3 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. lokalu mieszkalnego 
przy Al. Niepodległości 4C/9 wraz z pomieszczeniem przynależnym). 
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 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XIII/158/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 października 
2019r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne 
Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
14.4 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej  
niezabudowanej położonej w m. Silnowo, oznaczonej działką nr 51/4). 
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. Ponadto zapytał, czy ktoś się zainteresował przedmiotową działką. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Aneta Lisowska odpowiedziała, że właściciel 
sąsiedniej nieruchomości. 
 
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. 
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Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XIII/159/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 października 
2019r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
 
14.5 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej  
niezabudowanej położonej w m. Silnowo, oznaczonej działką nr 273). 
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 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XIII/160/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 października 
2019r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
 
14.6 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały  
w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo (dodanie załącznika nr 10  
tj. regulaminu korzystania ze Świetlicy Wiejskiej - Stanicy Kajakowej w Piławie). 
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. 
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Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XIII/161/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 października 
2019r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 
 
14.7 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości. Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju i Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej o opinie odnośnie projektu uchwały. 
  
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler powiedział, że komisja wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że wzrost 
podatków to jest zawsze kwestia dyskusyjna, ale jako Komisja Budżetowo-Gospodarcza musieli 
wziąć pod uwagę interes naszej gminy. Z tych pieniędzy realizujemy wiele zadań, które na nas 
ciążą. Komisja analizowała poszczególne stawki podatku od nieruchomości i przychyliła się do 
ich wzrostu, ale wnioskuje, aby stawka od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej wzrosła nie o 1,00zł ale o 0,60 zł. Do pozostałych stawek podatku od 
nieruchomości komisja nie wnosi zastrzeżeń. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie projektu 
uchwały. 
 
Kierownik Referatu Podatków i Opłat Beata Mieczkowska powiedziała, że przez okres 3 lat 
stawka podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej nie była podnoszona. Na rok 2020 nastąpił wzrost górnych stawek podatku od 
nieruchomości i gro samorządów wchodzi na stawki maksymalne, np. Miasto Szczecinek w tym 
przypadku wchodzi w stawkę 23,90zł, Miasto Złocieniec również 23,90zł, Gmina Czaplinek – 
stawka również powyżej 21,00zł. Stąd właśnie propozycja wzrostu tej stawki o 1,00zł. Zwróciła 
uwagę na to, że wzrost stawek maksymalnych powoduje również to, że wykazujemy  
w sprawozdaniu Rb 27S stawkę która obowiązuje i jest podjęta przez radę gminy, stawkę 
maksymalną i różnicę, czyli tzw. uszczuplenie między stawkami, a to z kolei powoduje obniżenie 
przydzielonej gminie subwencji. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zauważył, że w przypadku naszej gminy stawki podatku od 
nieruchomości nie są drastycznie wygórowane i nie są maksymalne. 
 
Burmistrz Dorota Chrzanowska powiedziała, że poprzednia rada przez 3 lata wogóle nie podnosiła 
tej stawki podatku od nieruchomości i jest to pierwsza taka decyzja, bo są to nasze dochody. 
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Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że propozycja 
komisji jest taka, żeby w tym roku podnieść o 0,60zł i w przyszłym roku też o taką kwotę, by ona 
sukcesywnie wzrastała. Jego zdaniem najwłaściwszym rozwiązaniem, może nie najbardziej 
popularnym, byłoby podniesienie tych stawek do kwot maksymalnych i waloryzowanie ich co 
roku o inflację. Nie byłoby wtedy problemu z takim podejmowaniem decyzji, więc może należy 
się zastanowić, czy być może w przyszłym roku tego nie zrobić. 
 
Radna Agnieszka Bartoszek powiedziała, że należy pamiętać o specyfice budynków w Gminie 
Borne Sulinowo, bo są to np. w mieście duże hale, wielkie hangary, gdyż taka była specyfika tego 
miasta. Podwyżka stawki o 1,00zł po 3 latach, patrząc na podwyżki innych stawek nieruchomości, 
jest zbyt drastyczna. 
 
Radna Anetta Chołody zauważyła, że tę stawkę proponuje się podwyższyć o 1,00zł po 3 latach, 
natomiast pozostałe stawki są co roku podwyższane. 
 
Więcej głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad wnioskiem Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej, aby stawkę podatku od budynków lub ich części związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ustalić w wysokości 20,60zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej: 
- za głosowało 9 radnych, 
- przeciw głosowało 2 radnych, 
- wstrzymał się od głosu 1 radny. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 
Wniosek został przyjęty. 
 
Następnie Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem 
uchwały uwzględniającym wniosek komisji tj. ustalenie stawki podatku od budynków lub ich 
części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ustalić w wysokości 20,60zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej : 
- za głosowało 9 radnych, 
- przeciw nie głosował żaden radny, 
- wstrzymało się od głosu 3 radnych. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XIII/162/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 października 
2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została podjęta  
i stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
 
 
14.8 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych. 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. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XIII/163/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 października 
2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
 
 
14.9 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2019 (nowe brzmienia § 3 i 4 
uchwały Nr III/46/2018 z 20 grudnia 2018 r.). 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 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XIII/164/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 października 
2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 
2019 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 
 
 
14.10 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok (dot. zwiększenia dochodów budżetu 
gminy o kwotę 1.280.643,03zł, zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę 20.114.00zł oraz 



21 
 

zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 1.260.529,03zł). 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 12 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XIII/165/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 października 
2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 
 
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 42 i nr 43 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 15 pn. „Interpelacje, wnioski  
i zapytania radnych”. 
 
 
Ad 15. 
 
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. 
Po tym zwrócił się do radnych, czy ktoś chce zabrać głos. 
 
Radna Joanna Grosicka powiedziała, że po ostatniej kontroli przeprowadzonej przez Komisję 
Rewizyjną w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie po zapoznaniu się ze wszystkimi 
danymi, statystykami i tym co się rzeczywiście dzieje u nas, komisja doszła do wniosku, żeby 
złożyć wniosek do Burmistrza Bornego Sulinowa o zabezpieczenie mieszkania z zasobów gminy 
dla lekarza, którego moglibyśmy w jakiś sposób skusić, żeby go zatrudnić. Sytuacja jest wręcz 
dramatyczna, bo w 2018 roku 4 lekarzy udzieliło łącznie 56.224 porady w ramach podstawowej 
opieki zdrowotnej. W tym tylko roku do września ilość pacjentów zdeklarowanych do 3 lekarzy 
poz. to 7.224 osoby. Poinformowała, że trwają poszukiwania lekarza, oferta jest cały czas aktualna 
tym bardziej, że jeden lekarz przechodzi wkrótce na emeryturę. Sytuacja jest dramatyczna  
i w związku z tym musielibyśmy podjąć stosowne kroki, żeby tę ofertę uatrakcyjnić, by była 
konkurencyjna w stosunku do innych ofert składanych lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej. 
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Następnie poinformowała, że klub radnych „Porozumienie Samorządowe” zwrócił się do Zarządu 
Powiatu Szczecineckiego z prośbą o wsparcie finansowe działań na rzecz dzieci realizowanych  
w Gminie Borne Sulinowo – na realizację zajęć pozalekcyjnych. Otrzymała pismo, że Zarząd 
Powiatu Szczecineckiego przychylił się do ich prośby i jeżeli budżet zostanie przegłosowany  
w formie zaprojektowanej, to będą przekazane środki w wysokości 50.000,00zł. Po przyjęciu 
budżetu stosowne porozumienie w zakresie finansowania tych zadań zostanie podpisane pomiędzy 
samorządami. 
Po tym na ręce Przewodniczącego RM złożyła adresowany do Burmistrza Bornego Sulinowa 
pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie zabezpieczenia mieszkania gminnego na 
potrzeby zatrudnienia i zamieszkania lekarza świadczącego usługi w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie. 
Powyższy wniosek stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 
 
Radna Karolina Fornal zgłosiła adresowany do Burmistrza Bornego Sulinowa wniosek dotyczący 
bezpieczeństwa dzieci, a mianowicie możliwości zainstalowania barierek zabezpieczających przy 
przejściu dla pieszych koło szkoły przy Al. Niepodległości w Bornem Sulinowie. Powiedziała, że 
jest to miejsce bardzo niebezpieczne i praktycznie większość dzieci tamtędy przechodzi,  
a kierowcy czasami jeżdżą szybko. Po tym na ręce Przewodniczącego RM złożyła pisemny 
wniosek w tej sprawie, który stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 16 pn. „Ustalenie terminu 
następnej sesji.”. 
 
 
 
Ad 16.    
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że proponuje ustalić termin kolejnej sesji na 
dzień 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 14.30. 
 
Tematem sesji - oprócz punktów regulaminowych - będzie m.in.: 
 
1. Uchwalenie 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 2020 r. 

2. Informacja Burmistrza o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art.36 ust. 1-3 i ust.5,  
i wydanych decyzjach, o których mowa w ust.6 i 7 zgodnie z art.37 ust.8 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

3. Opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku dotycząca potrzeb w zakresie wykonywania 
pracy przez skazanych oraz informacja o podmiotach wyznaczonych, obowiązanych do 
przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy w roku 2020. 

4. Podjęcie uchwał. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 17 pn. „Zamknięcie 
sesji”. 
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Ad 17. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Mariusz Gorgol 
zamknął XIII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 12.00 do godz. 13.50. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 


