
P R O T O K Ó Ł   Nr XVII/2020 

Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

odbytej w dniu 6 lutego 2020 r. 

w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
 
XVII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 6 lutego 2020 r. otworzył  

i jej przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej MARIUSZ GORGOL.  
 
Na wstępie stwierdził, że na ustawowy skład Rady – 15, w sesji uczestniczy 14 radnych,  
co stanowi quorum i podejmowane uchwały przez Radę będą prawomocne.  
 
Po tym Przewodniczący RM powitał Burmistrza Dorotę Chrzanowską, Zastępcę Burmistrza 
Bogdana Korpala, Sekretarza Gminy Beatę Czarnecką-Herbaczewską, 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 trakcie trwania sesji na obrady przybyła radna Karolina Fornal – aktualnie w sesji 
uczestniczyło 15 radnych. 
 
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 wnioski do 
porządku dzisiejszej sesji. 
 
Wniosków do porządku sesji nie zgłoszono. 
 
Porządek Sesji Rady Miejskiej w dniu 6 lutego 2020 r. przedstawiał się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Nr XVI/2019 z 19.12.2019 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. Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w II półroczu 2019 r. 
10. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok. 
11. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2020 rok. 

 
12. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) ustalenia terminów zebrań, na których dokonany ma być wybór rad osiedli; 
2) uchwalenia Statutu Gminy Borne Sulinowo; 
3) ustanowienia pomnika przyrody; 
4) przystąpienia Gminy Borne Sulinowo do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020; 
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5) wyrażenia zgody na użyczenie na okres do 6 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości oznaczonej działką nr 240/10 w m. Łubowo); 

6) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 2 lat nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości oznaczonej działką nr 41/10 oraz części 
nieruch. tj. 1062,06m2 z działki nr 41/6 w m. Borne Sulinowo; 

7) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości oznaczonej działką nr 1/233 w m. Borne 
Sulinowo); 

8) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność 
oraz współwłasność Gminy Borne Sulinowo (dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem 
Sulinowie); 

9) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Borne Sulinowo (dot. nieruchomości oznaczonej działką nr 1/203 w m. Borne 
Sulinowo); 

10) zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych  
i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2018-2020 na terenie Gminy Borne 
Sulinowo. 

 
13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
14. Ustalenie terminu następnej sesji. 
15. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol oświadczył, że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały 
zrealizowane. 
Po tym przystąpił do realizacji pkt 3 pn. „Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji Rady Miejskiej”. 
 
 
Ad 3. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że protokół poprzedniej Sesji Rady Miejskiej 
był wyłożony do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Zapytał, czy są 
uwagi do protokołu Nr XVI/2019 z 19.12.2019 r. 
 
Uwag do protokołu nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad przyjęciem 
protokołu Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XVI/2019 z 19.12.2019 r.: 
 za głosowało 15 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Protokół Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XVI/2019 z 19.12.2019 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. 
 
W punkcie sesji pn. „Informacja radnych powiatu o ich pracy w Radzie Powiatu” głos zabrał 
radny Jacek Wojciechowski, który przekazał informację o sesji nadzwyczajnej, zwołanej na 
wniosek Zarządu Powiatu, dotyczącej m.in. sytuacji w szpitalu powiatowym. Na sesji został 
przedstawiony audyt przeprowadzony w ciągu kilku miesięcy w szpitalu oraz było wystąpienie 
Starosty, który opisał obecną sytuację w szpitalu. Częściowo został też przedstawiony plan 
naprawczy już wdrożony, w celu ratowania sytuacji finansowej szpitala. Jest to temat, którym 
mieszkańcy Powiatu Szczecineckiego są żywo zainteresowani. Powiedział, że nie dysponuje 
żadnymi materiałami, bo jako radni takich materiałów nie otrzymali. Tym niemniej przekaże te 
informacje, z którymi ich zapoznano. Po przedstawieniu wniosków z audytu Pani audytor 
poinformowała, że na skutek przeprowadzonych działań znaleziono sporo nieprawidłowości, były 
zarzuty co do niegospodarności. Jak stwierdziła Pani audytor sytuacja została opanowana.  
W chwili obecnej zostały podjęte działania w celu zahamowania zadłużenia szpitala, ale sytuacja 
szpitala jest zła. Szacuje się, że zadłużenie, które zostało wygenerowane w roku 2019, będzie 
wynosiło w granicach 7,5 mln zł. Wszyscy radni, zarówno koalicji rządzącej jak i opozycyjni, 
zgodzili się z tym, że sytuacja w szpitalu wymaga radykalnych rozwiązań, racjonalnych działań. 
Plan naprawczy, który został wdrożony, na pewno w jakimś stopniu już przyczynił się do 
polepszenia finansów. Niezbędna jest umiejętność porozumienia się akcjonariuszy szpitala, czyli 
właściciela większościowego (Powiatu Szczecineckiego) i mniejszościowego (Miasta 
Szczecinek). Obie strony wyraziły chęć dialogu i wygląda na to, że sytuacja szpitala idzie ku 
lepszemu. Obie strony wypracują scenariusz działań, co dalej ze szpitalem ma być. Poinformował, 
że na sesji było 4 posłów, różnego rodzaju specjaliści od służby zdrowia, m.in. jeden z dyrektorów 
NFZ. Wszyscy zgodzili się z tym, że trzeba podjąć strategiczne działania, żeby szpital z tej trudnej 
sytuacji wyprowadzić. Nie padła jakaś deklaracja, że któraś ze stron np. właściciel 
mniejszościowy chce wycofać się z finansowania szpitala. Stwierdził, iż myśli, że dojdzie do 
jakiegoś rozsądnego dialogu między dwoma stronami i sytuacja w szpitalu zacznie ulegać 
poprawieniu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol podziękował za informację i zwrócił się do radnych, czy 
mają pytania do radnego powiatu. 
 
Pytań nie zadawano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 6 pn. „Informacja 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach organów Rady”. 
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Ad 6. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przedstawił informację o pracach organów Rady  
o następującej treści: 
 
„W okresie międzysesyjnym odbyły posiedzenia poniższe komisje Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie:  
 
Komisja Budżetowo-Gospodarcza odbyła dwa posiedzenia, których tematyka przedstawiała się 
następująco: 
1. Opracowanie projektu planu pracy komisji na 2020 rok. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem sesji zwołanej na dzień  

6 lutego 2020 r. 
3. Rozpatrzenie pisma Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Łubowo o zwiększenie środków 

finansowych na 2020 rok. 
 
Komisja Rozwoju odbyła dwa posiedzenia, na których: 
1. Opracowano projekt planu pracy komisji na 2020 rok. 
2. Zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

1) uchwalenia Statutu Gminy Borne Sulinowo; 
2) ustanowienia pomnika przyrody; 
3) przystąpienia Gminy Borne Sulinowo do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020; 
4) zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych  

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

 
Komisja Rewizyjna oraz Komisja skarg, wniosków i petycji odbyły po jednym posiedzeniu, na 
których opracowano projekty planów pracy tychże komisji na 2020 rok. 
 
Komisja doraźna do opracowania statutu Gminy Borne Sulinowo odbyła jedno posiedzenie. 
Efektem jej pracy jest projekt statutu Gminy Borne Sulinowo przedłożony radnym do uchwalenia 
na dzisiejszej sesji. 
 
W dniu 6 stycznia 2020 r. radni Mariusz Gorgol (jako król Kacper), Artur Malinowski (jako król 
Melchior) i Dariusz Palicki (jako sługa) uczestniczyli w ulicznej inscenizacji - Orszaku Trzech 
Króli w Bornem Sulinowie.”. 
 
Po tym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 7 pn. „Wystąpienia 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy”. 
 
 
Ad 7. 
 
W punkcie sesji pn. „Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy” głosu nie 
zabierano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 8 pn. „Wolna Trybuna”. 
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Ad 8. 
 
W punkcie sesji pn. „Wolna Trybuna” głosu nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 9 pn. „Sprawozdania komisji 
Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w II półroczu 2019 r.”. 
 
 
 
Ad 9. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zwrócił się do przewodniczących komisji stałych Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie o przedstawienie sprawozdań z prowadzonej działalności  
w II półroczu 2019 r. 
 
Sprawozdania komisji Rady Miejskiej z prowadzonej działalności w II półroczu 2019 r. 
przedstawili: 
 
1. Przewodnicząca komisji Joanna Grosicka przeczytała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

2. Przewodniczący komisji Artur Malinowski przeczytał sprawozdanie Komisji skarg, wniosków 
i petycji, które stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

3. Przewodniczący komisji Arkadiusz Malarski przeczytał sprawozdanie Komisji Budżetowo-
Gospodarczej, które stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 
4. Przewodniczący komisji Paweł Sztyler przeczytał sprawozdanie Komisji Rozwoju, które 

stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 10 pn. „Uchwalenie planu pracy 
Rady Miejskiej na 2020 rok.”. 
 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały dotyczący 
planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok i zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub propozycje 
zmian do zaproponowanej tematyki sesji Rady Miejskiej. 
 
Uwag oraz propozycji zmian do planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok nie zgłoszono. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad 
projektem uchwały: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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Uchwała Nr XVII/211/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 6 lutego 2020 r.  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2020 rok została 
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 11 pn. „Zatwierdzenie planów 
pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2020 rok.”. 
 
 
Ad 11.    
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że radni otrzymali projekty planów pracy 
komisji Rady Miejskiej na 2020 rok. Po tym zapytał, czy są do nich jakieś uwagi bądź propozycje 
zmian do proponowanych zapisów. 
 
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził 
głosowanie imienne nad zatwierdzeniem planów pracy czterech komisji stałych Rady Miejskiej: 
 za głosowało 15 radnych, 
 głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2020 rok zostały 
zatwierdzone jednogłośnie i stanowią załączniki do protokołu: 
 
1) plan pracy Komisji Rewizyjnej – nr 13; 

2) plan pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej – nr 14; 

3) plan pracy Komisji Rozwoju – nr 15; 

4) plan pracy Komisji skarg, wniosków i petycji – nr 16. 

 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 12 pn. „Podjęcie uchwał  
w sprawach”. 
 
 
 
Ad 12. 
Podjęcie uchwał. 
 
12.1 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy ustalenia terminów 
zebrań, na których dokonany ma być wybór rad osiedli.  
Poinformował, że 4-letnie kadencje Rad Osiedli Nr 1 i Nr 2 w Bornem Sulinowie upływają  
w poniższych terminach: 
1) Rady Osiedla Nr 1 – 17 lutego 2020 r., 
2) Rady Osiedla Nr 2 – 10 lutego 2020 r. 
Zgodnie z § 16 ust.3 statutów osiedli wybory powinny się odbyć w terminie 2 miesięcy od 
zakończenia kadencji. Termin i miejsce wyborów wyznacza uchwałą Rada Miejska. 
Mając powyższe na uwadze proponuje się odbycie zebrań z mieszkańcami poszczególnych osiedli 
w terminach i miejscach wskazanych w projekcie uchwały. 
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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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVII/212/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 6 lutego 2020r.  
w sprawie ustalenia terminów zebrań, na których dokonany ma być wybór rad osiedli 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
12.2 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy uchwalenia Statutu 
Gminy Borne Sulinowo. Poinformował, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt  1 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) do wyłącznej 
właściwości rady gminy należy uchwalanie statutu gminy. 
Obowiązujący Statut Gminy Borne Sulinowo został przyjęty uchwałą Nr IV/38/2003 Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 lutego 2003 r. i był wielokrotnie zmieniany. 
Podjęcie działań zmierzających do opracowania nowego Statutu wynikało w szczególności  
z potrzeby dostosowania regulacji statutowych do obecnie obowiązujących przepisów prawa 
regulujących ustrój, zasad funkcjonowania oraz uwag zgłaszanych przez radnych. 
W związku z powyższym została powołana doraźna komisja do opracowania Statutu Gminy 
Borne Sulinowo, która opracowała projekt nowego Statutu. 
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 
również 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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 



8 
 

 
Uchwała Nr XVII/213/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 6 lutego 2020r.  
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 
12.3 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy ustanowienia 
pomnika przyrody (drzewo z gat. buk zwyczajny, rosnące na działce nr 186 w obr. Jeleń na terenie 
Nadleśnictwa Czarnobór). 
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 
również 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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVII/214/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 6 lutego 2020r.  
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 22 do protokołu. 
 
 
12.4 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy przystąpienia 
Gminy Borne Sulinowo do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - 
edycja 2019-2020. Poinformował, że Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 
opracowało program „Asystent  osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020. Program 
ten jest adresowany do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Źródłem finansowania Programu są środki  
z Funduszu Solidarnościowego, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób 
niepełnosprawnych. Pierwsza edycja programu obejmuje okres od 1 października 2019 r.  
do 31 grudnia 2020 r. Gmina Borne Sulinowo złożyła wniosek na środki finansowe w 2020 roku. 
Założono objęcie wsparciem 5 osób niepełnosprawnych na łączną liczbę 1800 godzin. Zgodnie  
z zapisami Programu gmina zobowiązana jest do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do 
realizacji Programu. 
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 zwrócił się do Kierownika OPS, aby przedstawiła co to za 
program, jak wyglądała rekrutacja tych 5 osób niepełnosprawnych, czy były przeprowadzone 
konsultacje społeczne. 
 
Kierownik OPS Mariola Siniarska powiedziała, że jest to nowy program, którego edycja 
rozpoczęła się w roku ubiegłym. Złożyli wniosek na 2020 rok i założyli, że uda się im 
zaopiekować pięcioma osobami. Uzasadniła - dlaczego pięcioma osobami. Poinformowała, że 
obwarowania w programie dotyczą osób, które te usługi mają wykonywać. Jest wyraźnie zapisane, 
że ma być to osoba z kwalifikacjami asystenta osoby niepełnosprawnej. Na terenie Powiatu 
Szczecineckiego nie ma takiej osoby, nigdy taka osoba nie pojawiła się w Biurze Pracy. Stąd 
założyli, że już są na pozycji przegranej. Drugi warunek jaki musi spełnić osoba świadcząca te 
usługi to przynajmniej wykształcenie średnie i roczny udokumentowany staż pracy z osobą 
niepełnosprawną. Po rozmowie z Panią Burmistrz zaryzykowali, że być może uda się im takie 
osoby znaleźć. Są na finiszu, ale nie jest to jeszcze pełnia szczęścia. Mają 3 osoby, które się 
zgłosiły, a nabór jest od momentu kiedy zgłosili akces do programu. Cały czas jest ponawiana 
informacja na stronie internetowej, rozpowiadają pocztą pantoflową wśród swoich znajomych, 
aby ktoś się zgłosił. Niestety jest bardzo trudno o pracowników. Mają osoby niepełnosprawne, 
które chcą objąć tą opieką, ale nie mają do końca osób, które te usługi będą świadczyć. 
Poinformowała, że Program jest w całości finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych, na ten rok jest zaplanowana dla nich kwota 66.750,00zł. Są tam środki 
na wynagrodzenie dla opiekuna (30,00zł brutto z kosztami pracodawcy za 1 godzinę usług). 
Maksymalna liczba godzin w miesiącu to 30. Asystent może świadczyć usługi przez 7 dni  
w tygodniu w godzinach 7-22 i ma być towarzyszem osoby niepełnosprawnej. Prosiła, żeby nie 
mylić tych usług z usługami opiekuńczymi. Założenie programu jest takie, że może on 
towarzyszyć osobie niepełnosprawnej w wyjściu do pracy, do placówek oświatowych, na różne 
szkolenia, do świątyni, do placówek służby zdrowia, na rehabilitację i do gabinetów lekarskich, 
nawet może towarzyszyć w wizytach rodzinnych. Może udać się też z osobą niepełnosprawną na 
zajęcia terapeutyczne, na zakupy i pomóc załatwić sprawy urzędowe. Jest to nowe zadanie  
i jesteśmy jedyną gminą w Powiecie Szczecineckim, która odważyła się do tego zadania 
przystąpić i jedną z 23 gmin w Województwie Zachodniopomorskim. Zwróciła się do obecnych, 
żeby trzymali za nich kciuki, aby się udało i nie musieli zwracać dotacji. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol podziękował za informacje i zwracając się do radnych 
zapytał, czy mają pytania. 
 
Radna Joanna Grosicka powiedziała, że w środowisku, gdzie są świadczone usługi opiekuńcze nie 
może być jednocześnie asystent osoby niepełnosprawnej. 
 
Kierownik OPS Mariola Siniarska sprostowała, że może, ale w innych godzinach; opiekunka  
i asystent nie mogą się spotkać. Stwierdziła, że taka jest interpretacja ministerstwa. 
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Burmistrz Dorota Chrzanowska nawiązując do problemu kwalifikacji osoby, która może być 
asystentem powiedziała, że jest to zadanie, które nie polega na opiece ścisłej, tylko na 
towarzyszeniu. Ma nadzieję, że może ustawodawca zmieni wymogi w zakresie kwalifikowania 
takich osób. 
 
Radna Karolina Fornal zapytała, w jaki sposób asystenci będą zatrudniani. 
 
Kierownik OPS Mariola Siniarska odpowiedziała, że na umowę-zlecenie. 
 
Więcej głosu w dyskusji nie zabierano. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVII/215/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 6 lutego 2020r.  
w sprawie przystąpienia Gminy Borne Sulinowo do realizacji Programu „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 24 do protokołu. 
 
 
12.5 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
użyczenie na okres do 6 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
nieruchomości oznaczonej działką nr 240/10 w m. Łubowo). 
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. 
 
Radna Anetta Chołody powiedziała, że w uzasadnieniu do projektu uchwały jest napisane, iż 
chciano by okres użyczenia wynosił 10 lat. Natomiast projekt uchwały zawiera zgodę na 
użyczenie na okres do 6 lat. Zapytała, skąd taka decyzja. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal odpowiedział, że nie pamięta wniosku i zwrócił się  
o ogłoszenie 5-minutowej przerwy na zapoznanie z aktami sprawy, aby mógł wyjaśnić tę decyzję. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady i udzielił głosu Zastępcy Burmistrza – w sesji 
uczestniczyło 15 radnych. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal poinformował, że wniosek o użyczenie został złożony na 
okres do 10 lat i przy opiniowaniu na wniosku znajduje się jego dopisek: do 6 lat. Powiedział, że 
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okres użyczenia do 10 lat uznał za zbyt długi, natomiast okres do 6 lat za wystarczający, a zawsze 
za zgodą Rady Miejskiej można go przedłużyć jeśli jest potrzeba. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVII/216/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 6 lutego 2020r.  
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres do 6 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 26 do 
protokołu. 
 
 
12.6 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 2 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
nieruchomości oznaczonej działką nr 41/10 oraz części nieruch. tj. 1062,06m2 z działki nr 41/6  
w m. Borne Sulinowo). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVII/217/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 6 lutego 2020r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 2 lat nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28 do 
protokołu. 
 
 
12.7 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
nieruchomości oznaczonej działką nr 1/233 w m. Borne Sulinowo). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Arkadiusz Malarski powiedział, że komisja 
wydała opinię pozytywną. 
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Przewodniczący RM Mariusz Gorgol zapytał, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały: 
- za głosowało 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVII/218/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 6 lutego 2020r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 30 do 
protokołu. 
 
 
12.8 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność oraz współwłasność Gminy 
Borne Sulinowo (8 nieruchomości dla Centrum Kultury i Rekreacji 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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVII/219/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 6 lutego 2020r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących 
własność oraz współwłasność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 32 do protokołu. 
 
 
12.9 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na 
dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo (dot. 
nieruchomości oznaczonej działką nr 1/203 w m. Borne Sulinowo). 
Po tym zwrócił się do Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię odnośnie projektu uchwały. 
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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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVII/220/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 6 lutego 2020r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Borne Sulinowo została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 34 do 
protokołu. 
 
 
 
12.10 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol powiedział, że projekt uchwały dotyczy zmiany 
Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka  
z o.o. w Szczecinku na lata 2018-2020 na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
Aktualizacja Planu wynika z konieczności realizacji nowych zadań, które nie zostały ujęte  
w obowiązującym planie tj. 
1. Budowa sieci wodociągowej w lokalizacji Krągi, w miejsce inwestycji budowa sieci 

wodociągowej w lokalizacji Liszkowo, która uwzględniona zostanie w kolejnym Planie na lata 
2021-2023. Budowa sieci wodociągowej w lokalizacji Krągi podyktowana jest koniecznością 
uwolnienia działek prywatnych spod obciążeń sieci wodociągowej. 

2. Modernizacja systemu deodoryzacji polega na wymianie biofiltra w celu zapewnienia 
usuwania odorów z ciągów technologicznych oczyszczalni wraz ze stworzeniem wentylacji 
nadciśnienia w pomieszczeniach budynku technologicznego. 

3. Modernizacja komory ATSO 1 polega na wymianie układu urządzeń wewnętrznych komory 
ATSO 1 (ścinacz piany, jet areator, pompa osadu) i umożliwi prawidłową eksploatację 
oczyszczalni ścieków oraz poprawi bezpieczeństwo pracy. 

4. Modernizacja mechanicznego oczyszczania ścieków polega na wymianie skorodowanego  
i rozszczelnionego sitopiaskownika na ciągu oczyszczania mechanicznego ścieków surowych  
i umożliwi prawidłową pracę technologiczną oczyszczania ścieków. 

Ze względu na konieczność wykonania priorytetowych remontów i inwestycji na obiekcie 
oczyszczalni ścieków w Bornem Sulinowie oraz braku jakichkolwiek prac budowlanych 
związanych z zabudową mieszkaniową przy ul. Magnoliowej w Bornem Sulinowie, budowa sieci 
wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w tej lokalizacji obecnie jest nieefektywna.  
Z uwagi na powyższe następuje wykreślenie omawianych pozycji z sugestią przesunięcia ich do 
Planu na lata 2021-2023. 
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 15 radnych, 
- głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie zgłoszono. 
 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVII/221/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 6 lutego 2020r.  
w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych  
i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2018-2020 na terenie Gminy Borne Sulinowo 
została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
 
Opinie Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Rozwoju odnośnie analizowanych 
projektów uchwał stanowią załączniki nr 37 i nr 38 do protokołu. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol przystąpił do realizacji pkt 13 pn. „Interpelacje, wnioski  
i zapytania radnych.”. 
 
 
Ad 13. 
 
Przewodniczący RM Mariusz Gorgol na wstępie powiedział, że zgodnie z § 32 ust. 1 Statutu 
Gminy Borne Sulinowo interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego Rady 
Miejskiej, który przekazuje je niezwłocznie burmistrzowi. Burmistrz lub osoba przez niego 
wyznaczona jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. 
 
W punkcie sesji pn. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych” głos zabrała radna Karolina 
Fornal, która zgłosiła: 
1) zapytanie, czy otrzymano odpowiedź od Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku odnośnie 

składanego przez nią wniosku dotyczącego montażu barierek zabezpieczających przy przejściu 
dla pieszych w pobliżu Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie; 

2) interpelację dotyczącą zakupu i montażu dwóch luster drogowych przy Al. Niepodległości 
naprzeciw budynków po byłych wartowniach (pierwszy budynek usytuowany jest przy 
wyjeździe od ul. Słowackiego, natomiast drugi budynek przy wyjeździe od ul. Brzechwy). 

Po tym na ręce Przewodniczącego RM złożyła na piśmie powyższe zapytanie oraz interpelację. 
 
Zastępca Burmistrza Bogdan Korpal udzielił poniższych odpowiedzi: 
1. Odnosząc się do zapytania powiedział, że dostaliśmy odpowiedź z komisji drogowej, która nie 

wyraża zgody na usytuowanie takich barierek ze względów techniczno-organizacyjnych. Tym 
niemniej wspólnie z Panią Burmistrz rozważają wybudowanie dodatkowego oświetlenia na 
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przejściu przy szkole tzw. „inteligentne przejście dla pieszych”, aby zwiększyć 
bezpieczeństwo pieszych. Planują też malować pasy, żeby poprawić widoczność. 

2. Odnosząc się do zgłoszonej interpelacji powiedział, że problem ten widzimy od dawna, 
bowiem budynek wartowni zagradza chodnik. Zastanawiają się nad likwidacją tych obiektów, 
bo one docelowo będą przeszkadzać w ruchu pieszych i w ruchu rowerowym. Dopóki te 
budynki były dzierżawione i coś w nich się działo, to ich nie likwidowali. Stwierdził, że jest 
zwolennikiem rozbiórki tych obiektów, ale są też przeciwnicy rozbiórki z uwagi na 
historyczne naleciałości w Bornem Sulinowie. W kwestii zamontowania luster powiedział, że 
lustra w pasie drogowym muszą uzyskać akceptację komisji drogowej. Jeśli będzie taka 
akceptacja, to wówczas będą mogli realizować zadanie jako zarządca drogi powiatowej. 

 
Radny Arkadiusz Malarski zwrócił się do radnych z prośbą, która wiąże się z procesem 
opracowywania nowej strategii rozwoju gminy. Powiedział, że dzisiaj został zamieszczony na 
stronie Urzędu projekt strategii i konsultacje będą trwały 7 dni. Zachęcił radnych do zapoznania 
się i ewentualnie wniesienie uwag. Ten dokument będzie służył do różnych celów przez najbliższe 
kilka lat i będzie decydował o tym, jakie projekty będą realizowane. 
 
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 26 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 14.30. 
 
Tematem sesji - oprócz punktów regulaminowych - będzie m.in.: 
1. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie za 2019 

rok  (w tym: baza podlegająca Centrum, działalność świetlic wiejskich, działania  
w zakresie kulturalno-rekreacyjnym i organizacji imprez, realizacja planu finansowego)  
i planowana działalność w 2020 roku. 

2. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za 2019 
rok  (w tym: baza podlegająca bibliotece, działalność bibliotek, działania w zakresie 
organizacji imprez, realizacja planu finansowego) i planowana działalność w 2020 roku. 

3. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie  
w 2019 roku, realizacja zadań statutowych i budżetowych. 

4. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie w 2019 roku, realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. 

5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
i Ochrony Ofiar Przemocy w 2019 roku. 

6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej za rok 2019. 

7. Przyjęcie raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne 
Sulinowo w 2019 roku. 

8. Podjęcie uchwał, w tym uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

 
Po tym przypomniał o obowiązku złożenia w terminie do 30 kwietnia 2020 r. oświadczeń 
majątkowych radnych za 2019 rok w 2 egz. + 2 kopie PIT. 
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Następnie podziękował organizatorom oraz wszystkim uczestnikom Orszaku Trzech Króli  
i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za wsparcie. Myśli, że to co robimy charytatywnie jest 
wspaniałe i osoby wspierane wskutek ich działalności są zadowolone. 
 
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 XVII Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie.  
 
Sesja Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie trwała od godz. 14.30 do godz. 15.56. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Anna Łozińska 
 
 
 


