
P R O T O K Ó Ł   Nr XV/2019 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 28 listopada 2019 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XV Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 28 listopada 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, radnych powiatu Arkadiusz Górkę i Jacka Wojciechowskiego, obecnych na sali 
kierowników jednostek podległych gminie, przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, 
mieszkańców miasta i gminy oraz panie i panów radnych. 
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji punktu  
pn. „Przyjęcie wniosków do porządku obrad”. 
Powiedział, że porządek obrad otrzymali wszyscy radni i zapytał, czy są jakieś uwagi bądź 
wnioski do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Wniosków do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 listopada 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 XIII/2019 z 30.10.2019 r. i Nr 

XIV/2019 z 8.11.2019 r.). 
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady. 
7. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy. 
8. Wolna Trybuna. 
9. Informacja 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. 

10. 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. 

11. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku dotycząca analizy oświadczeń 
majątkowych za 2018 rok. 
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12. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) ustalenia regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo; 
2) zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów 

szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz wysokości tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 
ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina 
Borne Sulinowo jest organem prowadzącym; 

3) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego 
im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące 
im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie; 

4) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 51/20 w miejscowości Jeleń); 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Borne Sulinowo; 

6) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi; 

7) 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 
rok; 

8) ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet dla przewodniczących organu wykonawczego 
jednostek pomocniczych gminy; 

9) ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie; 

10) zwolnień w podatku od nieruchomości; 
11) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok. 

 
13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
14. Ustalenie terminu następnej sesji. 
15. Zamknięcie sesji. 
 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol oświadczył, że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. „Przyjęcie protokołów poprzednich Sesji Rady 
Miejskiej”. 
 
 
Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że protokoły poprzednich sesji RM były 
wyłożone do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z ich treścią. Zapytał, czy są uwagi 
do protokołów Nr XIII/2019 z 30.10.2019 r. i Nr XIV/2019 z 8.11.2019 r. 
 
Uwag do protokołów nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad przyjęciem 
protokołów Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XIII/2019 z 30.10.2019 r. i Nr 
XIV/2019 z 8.11.2019 r.: 
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 za głosowało 13 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Protokoły Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XIII/2019 z 30.10.2019 r. i Nr 
XIV/2019 z 8.11.2019 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 5 
do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 5 pn. „Informacja radnych 
powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu”. 
 
 
Ad 5. 
 
W punkcie sesji pn. „Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu” głos zabrał  
radny powiatu Arkadiusz Górka, który przedstawił dotychczasową pracę radnych powiatu oraz 
swoją jako członka Zarządu Powiatu Szczecineckiego za okres 12 miesięcy. Poinformował, że do 
dnia dzisiejszego odbyło się 56 posiedzeń Zarządu Powiatu Szczecineckiego, na których 
podejmowano uchwały bieżące i przygotowywano uchwały na sesje Rady Powiatu 
Szczecineckiego.  

Następnie przedstawił ważniejsze sprawy, jakimi zajmował się zarząd i rada powiatu tj.: 
1) upadek Spółki PKS i zbycie dla nowego operatora, jakim w konkursie został wybrany PKS 

Koszalin (złożył najlepszą ofertę, kwota stanowi tajemnicę handlową), obsługa zadłużenia 
spółki; 

2) nieudzielenie absolutorium zarządowi Szpitala w Szczecinku Spółka z o.o. i powołanie 
nowego prezesa spółki Szpital w Szczecinku (nie zakończono jeszcze audytu spółki; nowy 
prezes opracował i wprowadził program naprawczy – aktualnie kondycja spółki jest lepsza  
a strata przewidywana za 2019 rok jest wymiernie mniejsza; planowany jest zakup nowej 
karetki – dofinansowanie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego); 

3) na inwestycje drogowe w roku bieżącym Powiat Szczecinecki przeznaczył kwotę ponad 11,7 
mln zł, w ramach której realizowane były m.in. poniższe zadania: 
a) przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1270Z Parsęcko-Dalęcino, 
b) przebudowa odcinka drogi o długości 2,7 km biegnącego w kierunku drogi krajowej nr 25 

w miejscowości Sępolno Wielkie, 
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c) przebudowa odcinka drogi o długości 1 km wraz z przepustem drogowym  
zlokalizowanym na rzece Płytnicy w miejscowości Dziki, 

d) przebudowa odcinka drogi o długości 1,6 km w miejscowości Drzonowo; 
4) przejęcie gruntów przez Powiat Szczecinecki od Nadleśnictw Borne Sulinowo i Czarnobór 

pod inwestycje tzw. „ścieżek rowerowych” – koszt odszkodowań dla nadleśnictw 130 tys. zł. 
Powiedział też, że współpraca z władzami samorządu Gminy Borne Sulinowo – Panią 

Burmistrz, Zastępcą Burmistrza, Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz radnymi wygląda 
modelowo, bowiem na bieżąco i w każdym przypadku były podejmowane stosowne działania, 
m.in. przywrócenie linii autobusowej Rakowo-Szczecinek (wejście do programu rządowego), 
utworzenie porannego połączenia Borne Sulinowo-Łubowo na przystanek PKP (dojazd do 
Szczecina) oraz efektywne konsultacje dotyczące przydziału środków w kwocie 50.000,00zł, które 
zostaną skierowane do gminy na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży. Poinformował, że 
Zarząd Powiatu podjął tę decyzję pod koniec września 2019 r., żeby dokonać takiego podziału 
sum dla gmin Powiatu Szczecineckiego. Powiedział, że powiat rocznie przekazywał dla 
Samorządowej Agencji Promocji i Kultury kwotę 620.000,00zł + około trzydziestu kilku tysięcy 
na promocję powiatu i około 900.000,00zł do Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji 
Jezior. To zamykało się kwotą około 1.800.000,00zł. W 2020 roku zadeklarował pomoc dla 
Zastępcy Burmistrza, który pilotuje projekt budowy drogi Kądzielna-Grzywnik, oraz  
w znalezieniu funduszy i środków dla montażu finansowego z przeznaczeniem na remont 
świetlicy wiejskiej w Silnowie.  

W dalszej kolejności przedstawił główne założenia projektu budżetu Powiatu Szczecineckiego 
na 2020 rok: 
1) planowane dochody w kwocie 127.198.564,83zł; 
2) szacowana kwota wydatków to 129.625.666,67zł; 
3) na szeroko pojętą oświatę i wychowania przeznacza się kwotę 44.566.241,08zł; 
4) na edukacyjną opiekę wychowawczą 18.152.739,00zł; 
5) na kulturę fizyczną i sport 3.688.430,00zł; 
6) na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 730.200,00zł; 
7) ważniejsze zadania, które będą realizowane na terenie Gminy Borne Sulinowo to: 

a) dostosowanie pomieszczeń na potrzeby kuchni funkcjonującej w Centrum Rehabilitacji 
SM w Bornem Sulinowie – koszt 200.000,00zł, 

b) dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie do wymagań 
ochrony ppoż. – koszt 695.602,00zł, 

c) wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja 
budynku Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie – kwota 150.000,00zł, 

d) inwestycja drogowa – przebudowa drogi powiatowej nr 1284Z w miejscowości Kądzielna 
wraz z przebudową obiektu inżynierskiego – koszt 2.274.373,00zł. 

Podsumowując powiedział, że plan dochodów i wydatków na 2020 rok jest bardzo ambitny, 
rezerwa budżetowa też jest spora i w miarę możliwości będą reagować. Obecnie oczekują na 
pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej, komisji stałych Rady Powiatu oraz sesję 
budżetową pod koniec grudnia br., na której zostanie podjęta uchwała w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2020 rok. Dodał, że w roku bieżącym udało się też 
zrealizować zakup busów dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie (kwota 
dofinansowania 80.000,00zł) i dla Szkoły Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego  
w Bornem Sulinowie (kwota dofinansowania 80.000,00zł). Po tym prosił o ewentualne pytania. 
 
Następnie głos zabrał radny powiatu Jacek Wojciechowski, który poinformował, że jest członkiem 
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Mienia, 
Infrastruktury i Bezpieczeństwa. Na bieżąco bierze udział w posiedzeniach tych komisji, których 
przedmiot działania jest bardzo szeroki, zwłaszcza Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 
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w której jest dużo tematów do omówienia i zaopiniowania. Przyznał, iż można nazwać projekt 
przyszłorocznego budżetu ambitnym, ale jakby nie patrzeć choćby cele były nie wiadomo jak 
szczytne i ambitne, to generalnie obawia się, że na pewne przedsięwzięcia środków finansowych 
będzie brakowało. Zaznaczył, że nie jest to tylko przypadłość Powiatu Szczecineckiego, tylko 
wszystkich samorządów w Polsce. Odniósł się do wypowiedzi radnego Górki odnośnie 
przekazywania środków na promocję i kulturę do gmin stwierdzając, że również był za tą 
uchwałą. Uważa, że te środki powinny być przekazywane do gmin, ponieważ będą one bardzo 
dobrze spożytkowane. Jednak jego zdaniem środki przeznaczane na promocję i kulturę  
w Powiecie Szczecineckim mogłyby być ciut większe. Poinformował, że Starosta odniósł się do 
tego również w sposób wyrozumiały i stwierdził, że zawsze można gdzieś tam próbować  
i pochylić nad budżetem, żeby zwiększać środki na te przedsięwzięcia. Ma nadzieję,  
że w przyszłym budżecie uda się to zrobić. 
 
Radny powiatu Arkadiusz Górka powiedział, że jeśli chodzi o promocję, to będą to znaczone 
pieniądze na promocję danych gmin, ponieważ promocję przejmuje jednostka powiatu. Powiat 
będzie prowadził promocję całego powiatu i wszystkich gmin. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol podziękował za wyczerpujące informacje. 
Po tym 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 zaopiniowano projekty 
uchwał będące przedmiotem sesji zwołanej na dzień 28 listopada 2019 r., w tym projekt uchwały 
w sprawie 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 rok. 
 
 
Komisja Rozwoju odbyła 1 posiedzenie, na którym zaopiniowano projekty uchwał, będące 
przedmiotem sesji zwołanej na dzień 28 listopada 2019r., w sprawach: 
1) ustalenia regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo; 
2) zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół 

oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny 
w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta 
Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Borne Sulinowo 
jest organem prowadzącym; 
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3) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. 
Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. 
Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie; 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Borne Sulinowo; 

5) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi; 

6) 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 rok; 

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

 
Komisja Rewizyjna odbyła 1 posiedzenie, na którym przeprowadziła kontrolę w Centrum Kultury 
i Rekreacji w Bornem Sulinowie. 
Przedmiotem kontroli była realizacja budżetu za 2019 r. i prawidłowość dokonywania wydatków, 
organizacja i rozliczenie imprez, stan zaległości, terminowość regulowania zobowiązań m.in.  
z tytułu podatków i składek ZUS. 
Zakres kontroli obejmował działalność i realizację planu finansowego za okres  
od 1 stycznia 2019r. do 31 października 2019 r. 
 
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 15 listopada br. wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego przez 
Wojewodę Zachodniopomorskiego w odniesieniu do uchwały Nr XIII/161/2019 Rady Miejskiej w 
Bornem Sulinowie z dnia 30 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia 
regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących 
własność Gminy Borne Sulinowo. Wątpliwości co do zgodności z prawem budzą przepisy pkt 2, 
3, 4 i 5 rozdziału 2 pt. „Rola Instruktora – Opiekuna Świetlicy” załącznika do ww. uchwały.”. 
 
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 Burmistrz Dorota Chrzanowska. Powiedziała, że 20 listopada br. przeprowadzono wybory 
sołtysa w Sołectwie Krągi, którym został wybrany Pan Zygmunt Kowalski – mieszkaniec Krągów 
od 60 lat. Złożyła mu życzenia z okazji wyboru i powodzenia w tej misji oraz spełnienia się w tym 
nowym zadaniu. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 8 pn. „Wolna Trybuna”. 
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Ad 8. 
 
W punkcie sesji pn. „Wolna Trybuna” głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łubowie 
Luiza Kostrubiec, która powiedziała, że otrzymała prośbę rodzica ucznia jej szkoły, który został 
skierowany do odpracowania 50 godzin w ramach kary. Zapytała w jaki sposób szkoła, czy 
dyrektor może odmówić przyjęcia tego dziecka do odpracowania tej kary. Jest to uczeń 
niepełnoletni i wg niej może tylko wyrazić zgodę w przypadku, gdy przy tym dziecku będzie stał 
rodzic i go pilnował. Jeśli cokolwiek by się wydarzyło na terenie szkoły w momencie odbywania 
przez to dziecko kary, to kto za niego będzie odpowiadał. Podkreśliła, że problem jest duży, 
bowiem dziecko musi odpracować karę i ma na to jakiś termin, ale sąd nie określił możliwości co 
to dziecko może odpracowywać. Powiedziała, że zadała to pytanie pod rozwagę. 
 
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie Jacek Wojciechowski powiedział, że 
miał podobną sytuację, kiedy jeszcze funkcjonowały gimnazja i Sąd kierował nieletnich do 
odpracowania iluś godzin. Przyznał, że faktycznie robił się z tego olbrzymi problem, bo uczeń nie 
mógł odpracowywać w trakcie lekcji, tylko musiał zostawać po lekcjach, a po lekcjach ktoś 
musiał pełnić nad nim nadzór pedagogiczny. Nie mogła to być obsługa, bo nie ma uprawnień 
pedagogicznych. Okazywało się, że wyrok Sądu był karą dla dyrektora szkoły, bo nie miał pojęcia 
co z tym zrobić. Poinformował, że kiedyś napisał do Sądu pismo w tej sprawie i faktycznie przez 
2 lata nie przysyłano tych uczniów i był moment względnego spokoju, po czym znowu sytuacja 
zaczęła się powtarzać. Powiedział, że rozumie Panią dyrektor, bo to jest problem i dyrektor nie 
wie, co z sytuacją zrobić. Dlatego poradził jak to on zrobił kilka lat temu, ale efekt był 
krótkotrwały. Podkreślił, że sytuacja nie jest za ciekawa. 
 
Dyrektor SP w Łubowie Luiza Kostrubiec powiedziała, że w sytuacji, gdy dziecko dostanie 
skierowanie do odpracowania godzin w ramach kary, to nadal jest niepełnoletnie i musi brać za 
niego odpowiedzialność, a ona nie chce tej odpowiedzialności.  
 
Burmistrz Dorota Chrzanowska zapytała dyrektora szkoły w Łubowie, czy to jest dziecko z jej 
szkoły. 
 
Dyrektor SP w Łubowie Luiza Kostrubiec odpowiedziała, że jest to dziecko z jej szkoły, ma 
nauczanie indywidualne i stąd ten problem. 
 
Burmistrz Dorota Chrzanowska - nawiązując do wypowiedzi Dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego - powiedziała, że kiedyś też tak zrobiła jako dyrektor i wtedy Sąd skierował 
tego ucznia do sołtysa. Prosiła, żeby spróbowała napisać do Sądu, bo to nie Rada Miejska będzie 
decydowała i my innego wsparcia nie udzielimy. 
 
Radca prawny Tomasz Wilicki odnosząc się do poruszonej kwestii odbywania kary przez osoby 
nieletnie powiedział, że nadzór nad odbywaniem kary ograniczenia wolności sprawuje Kurator 
Sądowy i wszelkie uzgodnienia co do odbywania kary należy w tym przypadku uzgadniać  
z kuratorem rodzinnym. 
 
Dyrektor SP w Łubowie Luiza Kostrubiec podziękowała za wyjaśnienia i skierowała zapytanie do 
radnego powiatu Arkadiusza Górki, czy powiat może wziąć pod uwagę potrzebę budowy boiska 
szkolnego przy Szkole Podstawowej w Łubowie. Powiedziała, że od wielu lat jest to w ramach 
planów, a koszt docelowy do 160 - 200 tys. zł. To boisko nie nadaje się do tego, żeby dzieci 
uprawiały tam jakikolwiek sport, bo jest to boisko betonowe, które nie spełnia żadnych norm 
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bezpieczeństwa. Nie mają sali gimnastycznej i korzystają z uprzejmości Centrum Kultury  
i Rekreacji w Bornem Sulinowie – ze świetlicy wiejskiej. Nie jest to sala sportowa i nie mogą tam 
ćwiczyć z dziećmi na sportowo - nie mogą grać w piłkę. Naginają to troszkę i powodują tym 
samym to, że uszkadzają tę salę i muszą ją remontować, a nie jest ona ich. Powiedziała, że 
występuje tu nie tylko jako dyrektor, ale i jako rodzic. W imieniu wszystkich rodziców prosiła,  
a jest to paląca potrzeba, żeby to boisko jak najszybciej zmodernizować, bo dzieci nie mają gdzie  
i na czym ćwiczyć. Powiedziała też, że rozumie budżet gminy, ale czy powiat mógłby wesprzeć 
gminę w takiej inwestycji. 
 
Radny powiatu Arkadiusz Górka odpowiedział, że zarząd właścicielski nad szkołą posiada Urząd 
Miejski w Bornem Sulinowie. Jeżeli by była taka możliwość to jest z ich strony deklaracja 
pomocy jakiejkolwiek, np. szukania środków zewnętrznych czy też wsparcia Urzędu. Powiedział, 
że spróbuje się zorientować czy jest taka możliwość i na ile mogą pomóc. Przed udzieleniem 
konkretnej odpowiedzi skonsultuje temat z Zastępcą Burmistrza Bornego Sulinowa. Po tym  
nawiązał do swojej wypowiedzi na temat planowanych inwestycji drogowych na 2020 rok. 
Poinformował, że na 2020 rok jest planowana przebudowa chodnika w miejscowości Krągi (155 
mb.), przebudowa skrzyżowania w m. Kiełpino (droga Silnowo-Ostropole) – w tej chwili trwają 
prace projektowe i może uda się to zrealizować z rezerwy na 2020 rok oraz inwestycja drogowa 
na odcinku Jeleń-Ciemino-Łączno-Silnowo (inwestycja zacznie się od Silnowa w kierunku  
m. Łączno). 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal nawiązując do pytania Pani dyrektor SP w Łubowie 
powiedział, że nie jest zadaniem powiatu realizacja zadań gminnych i nawet nie śmiemy prosić 
powiatu, żeby partycypował swoimi środkami w tego typu zadania. Staramy się tego typu zadania 
realizować przy użyciu własnych i zewnętrznych środków, bowiem gdybyśmy realizowali tego 
typu zadanie inwestycyjne - dość kosztowne - tylko przy użyciu własnych środków, to na pewno 
byśmy mogli o wiele mniej zrobić. Przypomniał, że temat boiska był już kiedyś rozpatrywany, tj. 
inwestycja została zaprojektowana i złożono wniosek o dofinansowanie. Projekt opisywał całą 
przebudowę boiska dość poważną łącznie z ogrodzeniami (był to koszt kilkaset tysięcy złotych), 
ale nie dostaliśmy w tamtym czasie dofinansowania, co nie znaczy, że nie będziemy się starać tej 
inwestycji wykonać, ale bardzo ważne są dla gminy możliwości uzyskiwania środków 
zewnętrznych. Odnosząc się do poruszonej kwestii sali gimnastycznej powiedział, iż z potrzebami 
nikt się nie kłóci, że jest to kolejna inwestycja bardzo potrzebna dla Łubowa. Przypomniał, że te 
potrzeby są formułowane od wielu lat, robiliśmy już 2 projekty tej sali, za każdym razem 
ograniczając funkcjonalność tego obiektu i koszty. W tym roku trzeci raz przystępujemy do 
przeprojektowania w jak najniższym zakresie, żeby ograniczyć maksymalnie koszty, by móc 
sfinansować w dwóch, maksymalnie 3 latach taką budowę. Przypomniał, że pierwotny koszt 
budowy hali sportowej w Łubowie (z kuchnią, stołówką, pełnowymiarową salą z widownią, 
zagospodarowaniem terenu sprzętem wodniackim i magazynowym) to był rząd kilkunastu 
milionów złotych – koszt nierealny na nasz budżet. Dlatego konieczne było ograniczenie tych 
kosztów, a w międzyczasie koszty budowy też wzrosły – prawie zostały podwojone. Kończąc 
wypowiedź jeszcze raz powtórzył, że o tym pamiętamy, z potrzebami się nie kłócimy i nie jest to 
kwestia, że nie uwzględniamy potrzeb. Musimy jednak wszystko ubierać w kwestie i możliwości 
finansowe. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zwracając się do Dyrektora SP w Łubowie powiedział, iż 
myśli, że z pomocą naszego radcy prawnego stosowne zapytanie do Sądu odnośnie 
odpracowywania kary przez niepełnoletniego ucznia można sporządzić, jeżeli jest to dla niej tak 
duży problem. 
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Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „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.”. 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali pisemną informację 
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. Wymóg przedstawienia informacji wynika  
z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi:  
"8. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia okresowo – odpowiednio do potrzeb, lecz 
co najmniej raz w roku – na sesji rady gminy informację 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.".  
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś z radnych  
w sprawie tej informacji chce zabrać głos lub o coś zapytać. 
 
Głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 10 pn. „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.”. 
 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Dariusz Czerniawski powiedział, że radni otrzymali opinię Prezesa Sądu 
Rejonowego w Szczecinku dotyczącą potrzeb w zakresie wykonywania pracy przez skazanych 
oraz informację o podmiotach wyznaczonych, obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu 
wykonywania pracy w roku 2020. 
Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Po tym powiedział, że obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej opinii prezesa sądu 
rejonowego oraz informacji o podmiotach wynika z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara 
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. Nr 98, poz. 634). 
Zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania do informacji. 
 
Radna Irena Lis (Sołtys sołectwa Juchowo) w imieniu sołtysów powiedziała, że chce zwrócić 
uwagę na uciążliwość jaka na nich spada w związku z kierowaniem do nich skazanych. 
Powiedziała, iż trafiają się jednostki, że ludzie chcą pracować, ale są też i tacy (u niej był taki 
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przypadek), że osoba skazana dostała kosiarkę i kosiła nad jeziorem, a po godzinie dzwonią do 
niej ludzie, że on leży pijany. Zapytała jakie oni jako sołtysi mają narzędzia, bo jeżeli coś się 
stanie, to kto za niego odpowiada. Miała też taki przypadek, że przyjechał Pan z CKiR, kosił przy 
drodze koło placu zabaw, kamień odstrzelił i sąsiadce wybił szybę w samochodzie. Stwierdziła, że 
jest bardzo negatywnie nastawiona do kierowania do sołtysów osób skazanych w celu 
wykonywania pracy. W tej sprawie rozmawiała z pracownikiem Urzędu i nikt ich nie zmusi, żeby 
wziąć takie osoby skazane. Jako sołtysi muszą sami rozważyć, bo jest szereg problemów,  
z którymi nie wie jak mają sobie poradzić. Są prace porządkowe we wsiach, ale osoby skazane nie 
mają w ogóle ochoty pracować. Poinformowała, że w telefonie ma jeszcze SMS-y od takiej osoby 
(minęło już 7 miesięcy) i trzyma je jako dowód, w których ją szarga i szkaluje. Nie da się 
normalnie pracować, chociaż są potrzeby na wsi. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że być może kuratorzy swoich obowiązków nie 
dopełniają i należałoby ten problem poruszyć na forum szerzej. Jest to faktycznie problem, bo 
jeżeli ktoś za kogoś odpowiada a są ludzie, którzy odgrażają się, powodują jakieś scysje, to jest to 
problem do rozpatrzenia. 
 
Radna Elżbieta Niepelt nawiązała do poruszonej kwestii roli kuratora, a wie, bo przez kilka lat 
pełniła funkcję kuratora społecznego w Sądzie dla nieletnich. Powiedziała, że kurator motywuje 
do odpracowania tych prac i sprawdza, w jakiej ilości te prace zostały wykonane, po czym 
informuje o tym tylko Sąd. Nie pełni natomiast nadzoru w czasie wykonywania pracy zarówno 
niepełnoletniego jak i pełnoletniego, więc to też nie jest rozwiązanie. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „Informacja Naczelnika 
Urzędu Skarbowego w Szczecinku dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok.”. 
 
 
 
Ad 11. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol poinformował, że wpłynęła z Urzędu Skarbowego  
w Szczecinku analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych rady gminy, burmistrza, 
zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych 
gminy, osoby zarządzające i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby 
wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza i zapoznał z jej treścią. 
 
Powyższa analiza oświadczeń majątkowych stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady - w sesji uczestniczyło 11 radnych. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 12 pn. „Podjęcie uchwał  
w sprawach”. 
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Ad 12. 
Podjęcie uchwał. 
 
12.1 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy ustalenia 
regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo. 
Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
  
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler powiedział, że komisja wydała opinię 
pozytywną. 
W imieniu nieobecnego Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej - w czasie 
omawiania przedmiotowego projektu uchwały - powiedział, że Komisja Budżetowo-Gospodarcza 
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 11 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono, 
- 2 radnych nie głosowało. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XV/167/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 listopada 2019r.  
w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo została podjęta  
i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady - w sesji uczestniczyło 13 radnych. 
 
 
12.2 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zasad obniżania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli 
pełniących obowiązki w ich zastępstwie, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach 
roku szkolnego oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach  
i przedszkolach, dla których Gmina Borne Sulinowo jest organem prowadzącym. 
Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler powiedział, że komisja wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię również pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XV/168/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 listopada 2019r.  
w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz wysokości tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 
Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Borne 
Sulinowo jest organem prowadzącym została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 
do protokołu. 
 
 
 
12.3 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Oflagu 
II D w Bornem Sulinowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Oflagu II D 
w Bornem Sulinowie. 
Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju o opinię odnośnie projektu uchwały. 
  
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler powiedział, że komisja wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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Uchwała Nr XV/169/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 listopada 2019r.  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie w czteroletnie Liceum 
Ogólnokształcące im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
12.4 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zbycia 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej oznaczonej działką nr 51/20 w miejscowości Jeleń). 
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 15 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XV/170/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 listopada 2019r.  
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
12.5 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały  
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Borne Sulinowo. 
Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
  
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler powiedział, że komisja wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię również pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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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 17 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XV/171/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 listopada 2019r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
12.6 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz 
schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 
Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
  
Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler powiedział, że komisja wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię również pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XV/172/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 listopada 2019r.  
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla 
osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
12.7 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy 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 rok. 
Po tym zwrócił się do Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinie odnośnie 
projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Paweł Sztyler powiedział, że komisja wydała opinię 
pozytywną. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię również pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XV/173/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 listopada 2019r.  
w sprawie 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 rok została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 22 do 
protokołu. 
 
 
 
12.8 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy ustalenia wysokości 
oraz zasad wypłaty diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych 
gminy. 
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 23 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XV/174/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 listopada 2019r.  
w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet dla przewodniczących organu 
wykonawczego jednostek pomocniczych gminy została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 24 do protokołu. 
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12.9 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy ustalenia wysokości 
i zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie. 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
  
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 13 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XV/175/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 listopada 2019r.  
w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
 
12.10 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zwolnień w podatku 
od nieruchomości. 
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 27 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XV/176/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 listopada 2019r.  
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 28 do protokołu. 
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12.11 
 
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 958.324,68zł, zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę 421.999,98zł oraz 
zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 536.324,70zł).  
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 29 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XV/177/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 listopada 2019r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
 
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 31 i nr 32 do protokołu. 
 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 13 pn. „Interpelacje, wnioski  
i zapytania radnych”. 
 
 
 
Ad 13. 
 
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. 
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Radna Magdalena Bugiel zgłosiła zapytanie dotyczące stanu realizacji wypracowanych wniosków 
na spotkaniu, które odbyło się w roku bieżącym z udziałem Zastępcy Burmistrza, Kierownika 
Referatu Inwestycji, Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji, prezesa oraz członków OSP Miasta 
Bornego Sulinowa, a które dotyczyło pilnych potrzeb w zakresie prawidłowego funkcjonowania 
jednostki, a mianowicie: wymiany urządzeń selektywnego powiadamiania i uruchamiania syreny 
DSP, zakupu syreny alarmowej i zapewnienia strażakom OSP dostępu do wody bieżącej. 
Po tym na ręce Przewodniczącego RM złożyła pisemne zapytanie w tej sprawie, które stanowi 
załącznik nr 33 do protokołu. 
 
Więcej głosu w tym punkcie obrad nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 14 pn. „Ustalenie terminu 
następnej sesji.”. 
 
 
Ad 14. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że proponuje ustalić termin kolejnej sesji na 
dzień 19 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 14.30. 
 
Tematem sesji - oprócz punktów regulaminowych - będzie m.in.: 
 
1. Uchwalenie budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2020-2030. 
2. Informacja o przebiegu prac inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu Gminy Borne 

Sulinowo na 2019 rok. 
3. Uchwalenie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 

Borne Sulinowo na rok 2020. 
4. Uchwalenie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok. 
5. Podjęcie uchwał. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 15 pn. „Zamknięcie 
sesji”. 
 
 
Ad 15. 
 
W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad, Przewodniczący RM Mariusz Gorgol 
zamknął XV Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 15.50. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 


